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Szerkesztői üzenet

Kedves
Újságolvasók!
Ismét megjelent kedvenc lapotok, a
Diáklap. Helyet kaptak benne iskolánk
végzĪseinek írásai és a tablóképek, a
versenyeredmények, fogalmazásrészletek, képzĪművészeti alkotások és
iskolánk életének egyéb fontosabb eseményei.

Kedves
Nyolcadikosok!
Kívánunk nektek sikeres záróvizsgát
és eredményes pályaválasztást. Iskolánk minden tanulójának pedig minél
jobb bizonyítványt és kellemes nyarat.

Együtt az iskola
2014. május 28-án a Kis Ferenc Általános Iskola oromi épületében immár
10. alkalommal került sor az Együtt az iskola elnevezésű rendezvény megszervezésére. Az esemény megvalósulását a Tartományi Oktatási, Közigazgatási ès
Nemzeti Közössègi Titkársàg pályázat pozitív elbírálása tette lehetĪvé.
Az intézmény négy épületébĪl 327 diák vett részt a különbözĪ sport- és ügyességi vetélkedĪkön. A sport mellett a központi téma idén is a környezetvédelem
volt. A tanulók az Öko–sarokban írhattak környezetvédelemmel kapcsolatos verseket, hangsúlyt fektetve így az anyanyelvápolásra is. A képzĪművészetet kedvelĪ diákok sem maradtak feladat nélkül, hulladékból készíthettek alkotásokat. Az
alsósok a nyolcadikos diákoktól elĪadást hallhattak az energiatakarékosságról,
míg a felsĪs diákok az újrahasznosításról és a szelektív hulladékgyűjtésrĪl kaptak újabb információkat. Emellett kicsik és nagyok kísérleteket végeztek, bemutatva a savas esĪk hatását környezetünkre.
A nap végén sor került a tanár-diák mérkĪzésekre is: labdarúgásban és röplabdában mérték össze erejüket a végzĪs diákok tanáraikkal.
A késĪ délutánba nyúló programok – melyekkel a tanulók játékosan bĪvítették tudásukat – élménydússá, feledhetetlenné tették ezt a napot gyerekek és
pedagógusok számára egyaránt.

Vélemények
Tóthfalu

PÁLYÁZATOK,
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
Iskolánk minden kínálkozó alkalmat
megragadott, hogy eszközbeszerzési, működési és projekt támogatásokhoz jusson.
KedvezĪ elbírálásban részesült az Együtt
az iskola elnevezésű rendezvény, amelyre
a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi Titkárság 60.000,00
dinárt ítélt meg, így az autóbuszok és az
uzsonna költségeit biztosítani tudtuk.
A Magyar Nemzeti Tanácsnál a 7. osztályosok Óbecse-Aracs tanulmányi kirándulásának részköltségeire pályáztunk
23.000,00 dinár összegben, amelyrĪl még
nem kaptunk értesítést.
A Bethlen Gábor Alapítványnál az
oromhegyesi, tóthfalusi és a völgyesi
épületek alsós szaktantermeinek műszaki
és technikai felszerelésére pályáztunk, és
150.000,00 forint támogatásban részesültünk.
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5. osztály
» Almási Rudolf: Nekem legjobban a tanár-diák futballmérkĪzés tetszett. A földrajztanárnak szurkoltam!
» Magosi Emese: A focimeccsek nagyon jók voltak, ugyanis mi nyertünk!
» Nagy Ádám: A futóverseny maradandó élményt nyújtott, igyekeztem minél jobban
teljesíteni, így 4. lettem!
» Törtelyi Réka: Az ügyességi játékok tetszettek, mert ilyen feladatokkal még nem
találkoztam!
6. osztály
» Püspök Noémi: Nekem a kosárlabdázás nagyon tetszett!
» Dukai Nikoletta: Nekem az Öko-sarok volt a legérdekesebb!
» Király Andrea és Denkovity Dorián: A futóverseny volt a legjobb!
» Benkó Zoltán: Nekem a kísérletezés miatt tetszett!
» Kállai Kevin: Nekem a foci volt a legjobb, mert a legerĪsebb csapatot is legyĪztük!
» Gulyás Oldal Natália: Nekem az ügyességi játékok tetszettek!
» Savić Valentin: A legjobb a foci volt, mert gyĪztünk!
7. osztály
» Bartus Rebeka: Végre együtt sportolhatott az egész iskola!
» Hangya Alex: Mivel Tóthfaluban nincs lehetĪség kosárlabdázásra, ezért nekem ez
tetszett legjobban.
» Harmath Tamara: Elénekelhettem az egyik kedvenc dalom, remélem, másoknak is tetszett.
» Lajkó Csanád: A futóverseny volt a legjobb, hiszen 1. helyezést értem el!
» Nagy Kitty: Nekem is a futóverseny tetszett a legjobban, mert végre együtt futhattunk
a többi diákkal.
» Pósa Bettina: A kézilabdázás szuper volt, emellett Tamara éneke nyűgözött le.
» Sövényházi Balázs: A tanár-diák röplabdamérkĪzés volt igazán izgalmas, természetesen a diákoknak szurkoltam.
» Vajda Margaréta: A kézilabdázás tetszett, mert együtt játszhattunk az oromiakkal és
oromhegyesiekkel.
» Kovács Dániel: A futballozás volt a legjobb, mert együtt játszhattam olyan tanulókkal
is, akikkel egyébként ritkán találkozok.
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Alsósok tollából
A kis veréb
Hazafelé mentem a vadászatból, amikor a
kutyám szimatolni kezdett. Mintha vadat vett
volna észre. Az eb odaszaladt egy bokorhoz.
Amikor odapillantottam, egy ﬁatal verebet
láttam meg. Biztos kifújta a fészekbĪl a szél
– gondoltam. A kutyám nekiugrott. Halálra
rémísztette szegény ﬁókát! Szóltam neki, hogy
ne bántsa, de úgy tett, mintha meg se hallotta
volna. Hirtelen egy fekete mellényű veréb csapott a kutyám elé, hogy megvédje magzatát.
A kutya hátrálni kezdett, úgy látszik, benne is
tiszteletet keltett verébmama szeretete. A kutyámat magamhoz hívtam, és megjegyeztem,
hogy a szeretet a legfontosabb dolog. Mert ha
szeretet nincs, akkor az élet sem boldog.
Balázs Ákos, 3. Osztály, Orom

Békakaland
A nádasban élt egy békacsalád. A kisbékák
naphosszat a parton hancúroztak. Kíváncsian
odaugráltak minden állathoz. Egy napon úgy
gondolták, ideje megismerni a világot. Nem
szóltak békamamának. Elszöktek otthonról.
Ugráltak levélrĪl levélre, és sok békával találkoztak. Bújócskát játszottak a tavirózsákon.
Egyszer csak egy gólyacsalád szállt le a vízre
élelmet keresni. A kisbékák nagyon megijedtek, és elkezdtek gyorsan úszni. Szüleik már
nagyon aggódtak. Végre hazaértek a halálra
rémült kicsi békák. Megfogadták, hogy soha
többé nem szöknek el.
Dobó Máté, 3. Osztály, Orom

Nekem is volt egy
titkom
Egy esĪs napon az udvaron találtam egy
földigiliszta-családot. Elgondoltam, hogy jó
helyük lenne a sajtos dobozban. A markomba
szedtem Īket, és a hátam mögött becsempésztem a szobámba. Pár nap múlva megtaláltam
a giliszta maradványait.
Vajda Ákos, 2. Osztály, Orom

A Holdon jártam
A Holdon jártam, rakétám landolt a Föld
mellékbolygóján. A Holdon vagyok! A Holdon nincsen gravitáció, ezért könnyű volt
ugrálni. A sok kráternek köszönhetĪen haladtam elĪre. KráterbĪl kráterbe ugráltam. Úgy
élveztem, hogy azt se vettem észre, hogy sötét van. Egy álmom teljesült, hogy a Holdon
járhattam.
Sóti Ábel, 2. Osztály, Orom

Szomorú voltam
A tatáméknak volt egy Szuzi nevű kutyájuk. Sokat játszottam vele. Megtanítottam
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arra, hogy pacsit adjon. Megbetegedett és el
kellett altatni. Nagyon szomorú voltam, mivel
szívemhez nĪtt a kutyus.
Nógrádi Edvin, 2. Osztály, Orom

Az én tantermem
Völgyes egyetlen iskolájában található az
én tantermem. Nagy és kellemes, nyáron hűs,
télen meleg. Nyolc pad van, plusz egy, a tanító
nénié. Tízen vagyunk összesen, öt elsĪs, egy
másodikos, két harmadikos és két negyedikes
tanuló. Az ajtón és a szekrényeken matrica
van, lepkék, virágok és még sok más. A tanterem díszes és tiszta, rend van benne. Szeretem
ezt a tantermet, nem szeretnék másikat.
Kovács Rita, 4. Osztály, Völgyes

Háziállatom
Szeretném bemutatni a kedvenc állatomat,
ami egy ló. Négylábú nagy állat, magas, fekete a szĪre. Kicsinek hívják. Kisebb munkákat
szokott vele apa végeztetni. Befogjuk a kocsi
elé és kocsikázni megyünk. Mindig én hajtom,
mert nyugodt, megbízható állat. Apa hobbiból
tartja Īket, mert szereti. Amikor nagy leszek,
nekem is lesznek lovaim, mert kocsikázás
közben megnyugszom.
Dukai Valentin, 4. Osztály, Völgyes

Kata és az olló
Egy hónappal ezelĪtt történt, a mamámnál játszottunk az ollóval. Katának levágtam
a hajából egy kicsit. Bűntudatból vágtam a
saját hajamból is. Soha nem felejtem el ezt a
veszekedést.
Dobó Kristóf, 2. Osztály, Völgyes

Az volt ám a vakáció
Minden egy egészen átlagos vagy mégsem
olyan átlagos napon kezdĪdött, mert indultunk
nyaralni Bulgáriába, Sunny Beach-re, magyarul Napos partra. A pihenésünk úgy kezdĪdött,
hogy az irodavezetĪ körbevezetett bennünket
a hotelban, azután pedig megmutatta a lakásunkat. Elmentünk ebédelni, ahol egy svédasztal várt minket. Miután megebédeltünk a
felnĪttek lefeküdtek pihenni, hogy kipihenjék
a hosszú utat. Mikor felkeltünk lementünk
kipróbálni a medencéket. Apa meg én még
csúszdáztunk is. Másnap a tengerre is lementünk. Így teltek a napok csúszdázással, pancsolással, úszással és pihenéssel. Esténként
elmentünk városnézésre. A város nagyon szép
volt. Másnap szereztem egy sebet a csúszdai
lépcsĪnél. Telt- múlt az idĪ. Sokat úsztunk apával. Volt a hotel elĪtt egy játszótér,amit Máté
ablak csúszdának nevezett el. A kaja olyan jó
volt, hogy két kilót is magamra szedtem. Volt
számítógépes játéksarok, ami kihagyhatatlan

volt. Annyi fagyit ehettem, amennyit akartam.
A hazafelé utunk nem olyan lett, amilyennek
terveztük. Sajnos az autónk elromlott,ezért a
csodálatos nyaralásunk lezárásaként autómentĪvel érkeztünk haza. Ez volt az eddigi
legizgalmasabb vakációm.
Csikós Noé, 3. osztály, Tóthfalu

Házőrző kutyánk
A mi kutyánk egy fekete puli. Bogár a
neve. A szĪre göndör és fekete. Van rajta egy
fehér folt is. Közepes termetű. Kissé már öreg,
nem nagyon lát. Nagyon hamis, ha valaki jön
hozzánk, mindig ugat. Amikor elengedjük,
nagyon szeret futkározni. Két lábra szokott
állni, és úgy „táncol” velem. Amikor ül, a
farkát söprűnek szokta használni. Én nagyon
szeretem a kutyámat, akárcsak Ī engem.
Bata Nikoletta, 4. osztály, Tóthfalu

Egy felejthetetlen nap
Édesanyámmal egy szép nyári délelĪttön
elmentünk kerékpárral a Bergel-dombra. Ott
megnéztük a nagy keresztet, ami emlékmű is.
Míg pihentünk anya mesélt az emlékműrĪl. Rövid idĪ múlva eljött Igor és Laura is.
Míg anyáék beszélgettek, Igor és én labdáztunk meg fogócskáztunk. Ebédre megettük a
szendvicseket. Miután ettünk, kártyáztunk,
bóbicsoztunk és bújócskáztunk a közeli gyümölcsösnél. Estefelé összepakoltunk és elindultunk haza.
Nagyon jól éreztem magam, de eléggé elfáradtam. Azért maradt ez a nap felejthetetlen,
mert akkor voltam elĪször a Bergel-dombon.
Erdélyi Szonya, 3. osztály, Oromhegyes
Egy szép májusi napon Zalaszentgyörgyre
utaztunk.
Az út nagyon hosszú volt és fárasztó is.
Abban a faluban mindenki kedves volt, különösen Kovács DezsĪ polgármester, mert
rajzolt nekem. A nap hátralévĪ részében sétáltunk a faluban. Megnéztük a focipályát, a
templomot és az óvodát is. Visszaértünk, mindenki az ebédhez készülĪdött és az asztalhoz
ült. Az ebéd gombaleves és pizza volt, végül
zselés süteményt hoztak. Utána játszottunk és
pakoltunk a szobánkba. A nagy pihenés után
fagyiztunk és felültünk az autóbuszra.
A hazafelé vezetĪ utat kicsit rövidebbnek
éreztem, de így is késĪ este értem haza.
Bicskei Viola, 3. osztály, Oromhegyes

Én is voltam a
fagylaltpalotában
Anyuékkal elmentem egy fagylaltpalotába. Citromízű fagylaltból volt a fala. A kapuja pedig epres volt. Csokoládéból készültek a
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Alsósok tollából
bútorok, cukorkából pedig a játékok. A nagy
melegben sajnos elolvadt a palota. Nagyon
szomorú voltam ez miatt.
Pekla Kitti 2. osztály, Oromhegyes
Családommal mentem a palotába. Narancsos cukorka volt a fala, földieperpuding
pedig a kapuja. Tortából voltak a bútorok. A
játékok banánfagylaltból készültek. A fagylaltpalotám elolvadt a melegben.
Sarnyai Kitti 2. osztály, Oromhegyes
A szüleim egy nap látogatóba jöttek fagylaltpalotámba. Mikor odaértek nagyon elcsodálkoztak azon, hogy a kapu nyalókából, míg
a falak csokis piskótából voltak. Még jobban
meglepĪdtek, mikor egy eperre kellett leülniük. Mikor fagyival jól laktak, megnézték fura
gyümölcsjátékaimat is. Sajnos a parti végére
kisütött a nap, és a váram elolvadt.
Bata Lara 2. osztály, Oromhegyes

A Holdon jártam
Egy létrán felmásztam a Holdra. Megettem a felét és akkora lettem, mint egy ház.
Kitűztem a zászlót és futottam egy nagy
kört. Lemásztam a létrán és ekkor csörgött
az órám. Reggel 7 óra volt, irány az
iskola!
Bicskei Iván 2. osztály
Oromhegyes

volt, de sajnos haza kellett jönnöm. Kinyitottam a szemem és rögtön otthon találtam magam. Aki nem hiszi, járjon utána!
Erdélyi Kamilla 2. osztály
Oromhegyes

Vigyázz, nyár, jövök!
Már alig van pár hét ebbĪl a tanévbĪl. Türelmetlenül várom a nyári szünetet.
Ma is próbáltam tanulni a mesét, amit a
tanító néni ,,jutalomból”rám osztott. Olvasgattam a szöveget, de szép lassan azon kaptam magam, hogy a tengerparton süttetem
a hasam. Fekszem a homokban a napernyĪ
alatt, miközben, olvasom, miként fĪzi a szegény katona a kĪlevest. Meg kordul az én
gyomrom is. Elindulok felfedezĪ útra, hátha
találok valami harapnivalót. Kiérek egy sziklatömbre, s ott elém tárul az óriási kék tenger.
Szinte, mint egy mágnes vonzott magához a
víz. Hatalmasat ugrottam, lubickoltam, búvárkodtam a sós habokban. Olyan boldog
voltam, mint még soha életemben. Gyönyörű
pálmafák mellett sétáltam tovább, melyek
csak úgy roskadoznak az illatos banánfürtöktĪl. Nekem sem kellett több, degeszre ettem

Autóval mentem Holdra. Anyu vezetett én meg néztem a csillagképeket.
Amikor odaértünk a Holdra, azt láttam,
hogy sajtból van. Vágtam belĪle egy
szeletet és megkóstoltam. Olyan íze
volt, mintha csoki sajtot ettem volna.
Az autóban elaludtam. Amikor felébredtem az ágyamban feküdtem.
Bálint Anna 2. osztály
Oromhegyes
Mi repülĪtányérral utaztunk a sajt
Holdra. Magammal vittem a kiscicámat is. Láttunk apró lyukakat, amibĪl
szép virágok nĪttek ki. Gyönyörködtünk a virágokban és a tájban. Mikor
beesteledett egy űrlény hazahozott
minket az űrhajójával.
Toldi Amina 2. osztály
Oromhegyes
Becsuktam a szemem és egy
szempillantás alatt a Holdon voltam.
Magammal vittem a madaramat is.
Nagyon sok különleges lényt láttam,
de nagyon féltem tĪlük. Kitűztem az
én saját zászlóm a Holdra. Nagyon jó
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Borsos Ramóna, 4 osztály, Orom

Apró Ámor, 2 osztály, Tóthfalu

magam. Miután jóllaktam. Lefeküdtem aludni a napernyĪm alá. Egyszer csak arra riadok
fel, mintha valaki a nevemet mondogatná.
- Tamás, Tamás, te mit csinálsz? Hát te
elaludtál, míg tanultál?- kérdezte anyukám.
Szabadkoztam ám, hogy dehogy csak ábrándoztam egy kicsit.
Olyan kár, hogy anyu végett vetett az úszkálásomnak, igazán megvárhatta volna, míg
kipihenem fáradalmaimat a tengerparton.
Sarnyai Tamás, 4. osztály
Még 3 hét és végre, vége a sulinak. Amikor a hazaérek az utolsó fárasztó nap után,
bevágom a táskát a sarokba és szeptemberig
rá sem nézek.
Szeretem a nyarat, mert egész nap meleg
van, és kint lehetünk a friss levegĪn. Este
sokáig tévézhetek, délig pedig lustálkodhatok. Felkeresem a barátaim és megtervezzük
merre fogunk sátorozni, bulizni. Elmegyünk
pecázni és versenyezünk ki fog több békát,
mert az sűrűben akad horogra, mint hal. Esténként tüzet rakunk, és ﬁnom szalonnát sütünk rajta.
Ismét szeretnék elmenni Kanizsára a Tisza táborba, ahol tavaly is sok érdekesség
történt velem. Eddig minden évben a
szüleimmel a Balatonon nyaraltunk.
Remélem ebben az évben is eljutunk,
és végre kipróbálhatom a vízi biciklit is. Sokat búvárkodok, labdázok
és persze fagyizok majd. Ha marad,
idĪm meglátogatom majd a nagyiékat
is és náluk töltök néhány napot.
Remélem ez a nyár is izgalmas és
élmény dús lesz!
Horvát Dávid 4. osztály,
Oromhegyes
Nagyon várom már a nyarat, mert
akkor kezdĪdik a szünidĪ és akkor
két hónapig azt csinálhatok, amit csak
akarok.
Nem kell majd korán kelni. Alhatok, ameddig kedvem tartja. Délután
pedig tanulás helyett mehetek ki a
szabadba játszani és futkározni. Esténként sokáig fent lehetek és tévézhetek.
Majd, ha az apukám hazajön, szabadságra elmegyünk a tóra fürdeni. Nagyokat lubickoltunk. Versenyezünk, ki
tud tovább a víz alatt maradni. Minden
nap összejárok a barátaimmal és végre
nem kell arra gondolnom, hogy másnap ellenĪrzĪ vagy felelés.
Zsámboki Rihárd, 4. osztály,
Oromhegyes
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Képversek
Bartus Rebeka és Pósa Bettina, 7. osztály, Tóthfalu

Pósa Bettina, 7. osztály, Tóthfalu

A vér életet jelent
Egy rövid szó, értéke mégis nagy,
büszke lehetsz, ha véradó vagy.
A szív dobbanását Ī segíti meg,
szorult helyzetben életeket ment.

LĪrinc Tímea és Dobó Kata, 5. osztály, Orom

HétfĪtĪl vasárnapig a vér nagy kincs.
Te is adj vért annak, akinek nincs!
Ne légy önzĪ, gondolj másra,
adj vért mások számára!
A világon fontos a szeretet,
vér is kell hozzá, mindenek felett.
Ezért segíts, ha tudsz,
egyszer lehet, te is bajba jutsz!
Biztass, kérj másokat,
ki bajbajutottat támogat.
A bátrak között te is ott legyél,
ahol életet ment egy csepp vér.
Beszédes Emese 5. osztály, Oromhegyes (A Vöröskereszt
pályázata, 1. helyezett)

Káposzta Ramon
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Dubicsanac Simon, 6. osztály, Orom
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Kirándulások
TARÁN JÁRTUNK
Április elején az oromhegyesi és az oromi diákok a Tarára utaztak, ahol öt felejthetetlen napot töltöttek. Habár az
út igen hosszú volt, a Peručaci vízi erĪmű, a környezĪ hegyek és a magas fenyĪk látványa kárpótolt bennünket. Az
itt töltött néhány nap alatt ízelítĪt kaptunk két évszakból is.
Egyik reggel arra ébredtünk, hogy a táj fehérbe öltözött, de
ugyanitt délután már gyermekláncfű virított.
A szállás és az élelem mindenkinek tetszett. DélelĪttönként hosszú sétákat tettünk, hogy felfedezzük, megismerjük a környéket. Közben idegenvezetĪink meséltek a
Nemzeti Parkról. Elmondták, hogy a Tara hegy a kelták
istennĪjérĪl kapta nevét. Bemutatták az ott élĪ jellegzetes
növény- és állatvilágot, például a ma már oly ritka tiszafát és az omorika fenyĪt, mely már csak a Tarán honos.
Megnéztük a medvelest, s a vadászházat - ahol régen a
farkascsapda állt. Délutánonként sportoltunk, este szórakozás gyanánt pedig vicces frizurákat készítettünk és
jelmezbe bújtunk. Az este záró részében buliztunk, énekeltünk, táncoltunk és barátkoztunk országunk további táborozó diákjaival. Tarán voltunk.
Április 9-tĪl 13-ig voltunk a Tara hegyen a mitrováci
gyermeküdülĪben. Reggel fél 7-kor indultunk autóbusszal,
és fél 3-kor érkeztünk meg. Szombaton a szĪnyegmezĪhöz
látogattunk el. Ez úgy keletkezett, hogy egy mélyedésben
víz volt, amibe sok moha és fenyĪág került, ez a réteg rugalmassá tette a talajt. Nagyon érdekes volt, amikor ugráltunk rajta, mert remegett a talpunk alatt a föld.
Szögi Lilla, 4. osztály, Orom
Vegyes érzelmekkel vártam a kirándulást a Tarára.
Kicsit féltem, mert messzire utaztunk, de örültem, hogy
együtt kirándul az osztály. Az úton sok látnivaló volt, mégis a hegyek tetszettek a legjobban. Volt részünk esĪben,
hóesésben és jó idĪben is.
Surányi Bence, 4. osztály, Orom

medvekaromnál. Délutánonként sportjátékokat játszottunk. A ﬁúk fociztak, a lányok kéttűzköztek. Vásárolni is
voltunk. Szüleimnek képet vettem, testvéremnek egy szívet, amiben egy kulcs volt.
Remete Karolina, 4. osztály, Orom
Minden este volt disco, ki mit tud és frizuraverseny. DicsérĪlapot kaptam a frizuraversenyen, a jelmezbálon és a
ki mit tudon, ahol 3. helyezést értünk el. Minden reggel
megnézték a szobákat, hogy rend van-e bennük.
Borsos Ramóna, 4.osztály, Orom
Elmesélték, hogy a kelták istennĪjérĪl kapta a nevét a
hegység. Nekem a szĪnyegmezei séta tetszett a legjobban.
Nagyon jó volt, remélem legközelebb is megyünk.
Bontovity Balázs, 4. osztály, Orom
Nagyon élveztem, kár, hogy diákéletünk során csak egy
alkalommal van lehetĪségünk részt venni ilyen kiránduláson.
Zsámboki Ádám, 4. osztály, Orom

A KÁTAI TANYÁN JÁRTUNK
■ 2014. május 8-án indultunk a Kátai-tanyára. Nagyon
vártam ezt a kirándulást. Anyuval a szükséges dolgokat
bepakoltuk a bĪröndbe, majd csütörtök reggel autóbuszszal elindultunk. Ott meseszép minden. Sokat sétáltunk,
lovagoltunk, szamaragoltunk, játszottunk, kürtĪs kalácsot
sütöttünk, jókat ettünk, este pedig diszkóztunk. Kár, hogy
egy nappal elĪbb haza kellett jönnöm, mert Budapestre
mentünk lakodalomba. Az biztos, hogy ezt a két napot sosem felejtem el.
Sándor Szabolcs, 2. osztály, Orom

Az út hosszú volt. Kis pihenĪ után
körbejártuk az üdülĪhelyet. Este szerb
barátnĪket szereztünk. Csoportképet is
készítettünk. Az omorika fenyĪnél kívánhattunk valamit.
Cseszkó Nikolett, 4. osztály, Orom
A reggeleinket tornával kezdtük. Torna
után reggeliztünk. Az ételek nagyon ﬁnomak voltak. Reggeli után kicsit késĪbb,
10 órakor sétálni mentünk.
Bicskei Boglárka, 4. osztály, Orom
Voltunk a medvelesnél, a tiszafánál, a
vadászháznál és a szĪnyegmezĪn meg a
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Kirándulások
■ Iskolánk 40, többnyire 2. osztályos tanulója három
csodálatos napot töltött a kishegyesi Kátai tanyán. A gyerekek a lovaglás, szamaragolás, és a rengeteg játék mellett megtanultak karkötĪt fonni, nemezelni, kürtöskalácsot sütni, batikolni. Megismerkedhettek régi használati
tárgyakkal, eszközökkel, népviselettel. Esténként pedig a
gyermek diszkóban tovább ismerkedhettek, barátkozhattak egymással. Valamennyien jól éreztük magunkat, szép emlékekkel tértünk
haza.
SK

○ Az idei évben az oromhegyesi 1. és 2. osztály, valamint a tóthfalusi 1. osztály június 4-én, Szabadkára és
Palicsra kirándult. Szabadkán a gyermekszínházban a
Pinokió c. mesejátékot nézték meg, Palicson pedig az állatkertet tekintették meg. Az idĪ nagyon kellemes volt és a
tanulók és tanítóik is jól érezték magukat.

KIRÁNDULNI
VOLTUNK
○ 2014. május 8-án Újvidékre és a
Tarcal-hegyre kirándultunk. Nagyon
vártuk ezt a napot, ugyanis együtt lehettünk a 7. osztállyal. KísérĪnk Gazdag Emma tanárnĪ volt. A legjobb a
napban a hajókázás, a túrázás, pizzázás
és a fagyizás volt. Hazafelé nagyon élveztük a buszozást,
sokat nevettünk, mókáztunk.
6. osztály, Tóthfalu
○ Június 3-án az oromi és az oromhegyesi 7. osztályos
tanulók kiránduláson vettek részt. ElsĪ úti céljuk az Óbecsén található Than Emlékház volt, ahol kísérletek útján
ismerhették meg a természet törvényszerűségeit. Ezt követte az Aracsi pusztatemplom, valamint a több ezer madárfajnak otthont adó Sóskopó megtekintése. A kirándulás
megvalósulásához nagyban hozzájárult a Magyar Nemzeti
Tanács.
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Kirándultak a negyedikesek
A tóthfalusi és az oromhegyesi negyedik osztályos diákok június 5-én kirándultak egyet hazánk fĪvárosában,
Belgrádban. A napfény csodásan szűrĪdött át a fák lombjain – szép idĪben fedezhettük fel a város nevezetességeit. ElsĪ felfedeznivaló a repülĪmúzeum volt, hol az Ivan
Saric által készített repülĪ, valamint a bombázások idején kilĪtt lopakodó kötötte le legjobban a ﬁgyelmünket. A
kalemegdáni vár kertjében – kiadós séta után - megebédeltünk, majd megcsodáltuk a Száva és a Duna torkolatát,
s a lenyűgözĪ fegyverekkel telepakolt történelmi múzeumba is ellátogattunk. Az állatkertet
sem
hagytuk ki: sok
különleges állatot csodáltunk
meg. Legeslegjobb a víziló és
a fehér tigris
volt. A hazafelé
vezetĪ úton, jókat énekeltünk,
így persze hipphopp haza is értünk.
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Ballagók tollából

Út előttem, út mögöttem
ElsĪ nap még mindenki félve tette be a lábát az iskolába.
Az alsó nem volt olyan nehéz, de késĪbb már éreztük, hogy nem
lesz fenékig tejfel. Egyre többet vártak el tĪlünk, és mi is önmagunktól. Nyolc év vidám, néha gyötrelmes év után büszkeséget
érezhetünk.
Hegedűs Dominika, Oromhegyes
Emlékezni fogok arra, amikor az osztályfĪnökünkkel elmentünk kirándulni a Tisza-partra, és a kenuzást is kipróbálhattuk. Terveim között szerepel, hogy lesz egy műhelyem, és ott
fogok dolgozni.
Rákos Máté, Oromhegyes
Az út idáig elég sok munkával járt. Úgy gondolom, öszszetartó kis közösséggé kovácsolódtunk, ezért sajnálom, hogy el
kell válnunk egymástól, de vigasztal a tudat, hogy 10 év múlva
ismét találkozunk.
Bálint Lujza, Oromhegyes
A jól megírt dolgozatokra, a sikeres felelésekre boldogan
emlékszem majd vissza. Új tanárok és diáktársak várnak rám
szeptembertĪl, és egy kicsit tartok is a változásoktól.
Túri Kitti, Oromhegyes
Az új osztálytársaim hamar befogadtak. Aztán itt-ott én is
benne voltam a dolgokban, de arra mindig ügyeltem, hogy ne én
legyek a fĪkolompos. Most életem egyik legnagyobb döntése
vár rám: hova tovább.
Törteli Edvárd, Oromhegyes
A kitartásomnak köszönve színkitűnĪ tanuló voltam. Szerettem a kirándulásokat és a sportnapokat, a rossz jegyeket kevésbé. Most vegyes érzelmekkel várom a középiskolát. Tudom,
mindent megteszek majd, hogy jó eredményeim legyenek.
Zsoldos Krisztián, Oromhegyes
Tavaly még mi készültünk a ballagók búcsúztatására, most
pedig mi hagyjuk itt iskolánkat. A nyolc év hamar eltelt, de a
megszerzett tudást magammal viszem.
Szivák Olga, Oromhegyes
Eddig nagyon vártam a ballagást, de kezdek rájönni, hogy
sok minden és sok mindenki fog hiányozni. Így visszagondolva
elmondhatom, hogy izgalmas volt az elmúlt nyolc év.
Sándor Médi, Oromhegyes
Sok jó barátot szereztem itt, és ha lehetne, Īket is magammal vinném a középiskolába.
Váradi Ivett, Oromhegyes
Remélem, mindenki megtalálja a jövĪben azt, amit céljaként kitűzött maga elé. Hiszem, hogy az elmúlt idĪszak nem
múlt el nyomtalanul, és emlékeinkben él még sokáig.
Bús Réka, Oromhegyes
Erre a napra úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna. A
tanító néni megkért, hogy vigyem le a tornaterembe a szürke
dossziét. Útközben elfelejtettem, mit is kell vinnem. Visszaérve
a többiekhez már tudtam, hogy talán nem is a harmonikát kérte
a tanító néni.
Elek Fanni, Oromhegyes
EgyelĪre nincs nagy tervem az életben, majd amit hoz a
sors. Mindenesetre én mindent meg fogok tenni, hogy elĪre haladjak, és elégedett legyek.
Konc Ádám, Oromhegyes
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Nem tudom pontosan, mi vár rám, annyi biztos, ebben az
iskolában megkötöttem jópár életre szóló barátságot.
Kávai Igor, Oromhegyes
Sokszor fogtuk a fejünket, hogy már megint egy dolgozat,
egy bonyolult képlet, vagy éppen egy újabb évszám, de tudjuk,
a késĪbbiekben is meg kell birkóznunk az ismeretlennel, nyitottnak kell lennünk a világ változásaira. Az elmúlt néhány év sok
feladatot hozott számunkra: versenyeken, kirándulásokon vettünk részt, melyek által újabb élményekkel ás tapasztalatokkal
gazdagodtunk.
Lihtentál Noémi, Oromhegyes
Akarijás Brigitta: Brigittát óvodában ismertük meg, azóta sokat változott: megnĪtt az önbizalma, most már odateszi magát,
és megmondja másoknak a véleményét. Nagyon jó barát, akire
mindig lehet számítani.
Borsos Bálint: Bálintot is óvoda óta ismerjük, vidámsága azóta is megmaradt. Az osztály legvidámabb tanulói közé tartozik,
aki akkor is mosolyog, ha a helyzet nem is kívánja. Foci közben,
ha eltaláják, akkor már nem úgy mosolyog...
Fátyol Sarolta: Mindig segít, ha baj van. A legszorgalmasabb
diákok közé tartozik. Emellett egy magabiztos személyiség, aki
nem hagyja, hogy felül kerekedjenek rajta.
Gecső Ármin: Ármint hetedik óta ismerjük, nagyon sokat változott tanulmányi eredményben. Jó tanuló és jó barát. Kendvenc
tantárgya a magyar nyelv.
Horvát Brigitta: Brigitta nagyon kedves, óvodában még nagyon visszahúzódó és sértĪdékeny volt, de mára ez megváltozott. Új hobbija: a szóképzés. Említést érdemel még a helyesírása is, messzemenĪleg az övé a „legjobb” az osztályban.
Jankovity Alen: Alent is hetedik osztályban ismertük meg.
Nagyon jó focista, nyolcadikra még ügyesebb lett. Bátran veszi
az akadályokat. Lehet, hogy néha lázad, de nem teszi ok nélkül.
Kovčević Tijana: Tijanát most, nyolcadikban ismertük meg.
Angolórákon Ī az egyik legnagyobb mester. Nagyon aranyos
lány, jól kosárlabdázik. Ha kell, mégvédi magát és barátait.
Kuntity Robertó: Robertót hatodikban ismetük meg. Kezdetben nem tudtuk, hogy mit keres itt. Beilleszkedett, majd nyolcadikra Ī lett a csapat egyik legfontosabb tagja.
Nyilas Andrea: Kedves és jó barát, de a ﬁúk mindig az Ī felszerelésén probálják ki a gravitáció elméletét, ami eddig mindig
működött.
Peckó Edmond: Edmond is most, nyolcadikban jött hozzánk,
hogy focista legyen. Az egyik legviccesebb focista, nem beszélve arról, hogy egy igazi Casanova, hiszen egy-két csellel meg
tudja dobogtatni a lányok szívét.
Petrović Sanja: ĩ nyolcadik elején jött az osztályunkba, és
nagyon örülünk, hogy megismerhettük. Iskolán kívül Ī egy igazi
bulizós lány. Kedves, aranyos és egy jóbarát.
Püspök Alfonz: Csendesebb diák, amíg az osztályban a káosz van, legalább Ī bölcsen hallgat. Szünetben viszont egy igazi
hóditó...
Törtelyi Dévid: Osztályunk okostojása. Akinek valamilyen
információra van szüksége, hozzá fordul, majdnem mindent tud!
Zsoldos Dániel: Az egyik legnagyobb mókamester. Érettebb
a korosztályánál, ez meg is látszódik a fogalmazásain. Az egyik
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Ballagók tollából
legokosabb diák az osztályban. Azok a tanulók közé tartozik,
akik kiállnak az igazukért és az osztályért.
8. osztály, Tóthfalu

Egy napom harminc évesen
Harminc évesen visszagondolni a múltra olyan, mint egy felhĪbe zárt álom. A szép pillanatokat, a csínytevéseket és a felejthetetlen játékokat elfeledni nem lehet. Ma már egy új világban,
más történéseket átélve élek. A mindennapi tevékenységeimet,
amibe beletartozik a kisﬁam iskolába vitele, a munkahelyen való
tennivalóimat végzem el minden nap.
Nyilas Anikó, 8. osztály, Orom
Sokszor elgondolkodom, milyen furcsa is az élet. A napok,
hetek, hónapok, évek villámgyorsan elrepülnek. Nem is értem,
miért kell, hogy minden szép pillanat sebesen véget érjen? Az
ember gyermekként alszik el, és felnĪttként ébred fel. Harminc
évesen a nagykorú élet is gyönyörű. FĪleg, ha egy nagy kertes
házban madarak csicsergésére és négy apró kezecske dörömbölésére ébredek. Egyszerre a zaj megtörik, és két csöppség rohan
felém, szorosan átölelnek, és a fülembe súgják: Jó reggelt, anya.
Leszaladok a lépcsĪn reggelit készíteni, mikor a férjem toopan
be az ajtón, aki épp most ért haza Buksival a sétáról.
Berec Klaudia, 8. osztály, Orom
Már tizenöt év tel el azóta, hogy befejeztem a nyolcadik osztályt. Azóta boldog anyuka és feleség vagyok. Reggel arra ébredtem, hogy ﬁnom illatok érkeznek a konyhából. A férjem készített reggelit nekem és a gyerekeknek. Estére a testvéremékhez
mentünk “rostélyozós party”-ra. Salátakészítés közben beszélgettünk.
- Tegnap voltunk ﬁatalok, ma pedig már boldog szülĪk vagyunk!
- Igen, azt se tudtuk még, hogy hova, melyik iskolába menjünk, ma pedig már munkánk is van!
Miután a kicsiket lefektettük, mi talán éjfélig is elbeszélgettünk a múltról.
Dukai Vanessa, 8. osztály, Orom

Nyolcadikosok vallomásai
Emlékszem, nyolc éve anyukám kezét fogva félve léptem át
az iskola kapuját. ElsĪs lettem. Medgyesi Dumić Anđelka lett
a tanító nénim. Megtanultuk a betűket, majd idĪvel a számokat
is. Második osztályban új tanítónk lett: Nógrádi Anikó. … elérkezett az utolsó év, nyolcadikosok lettünk. Ez a legnehezebb
év, sok a tanulnivaló és a kötelezettségekrĪl sem feledkezhetünk
meg.
György Károly, Orom
Kis óvodásként alig vártam, hogy iskolás legyek, és mikor
átléptem az iskola küszöbét, a sok nagy diák között én voltam
a legkisebb. …. Hálás vagyok osztályfĪnökeimnek és tanáraimnak, hogy tanítottak és próbáltak megnevelni. Egy pillanat alatt
elmúlt ez az év, de egy nap sem telt el úgy, hogy ne nevettünk
volna, vagy ne csináltunk volna valami apró bajt.
Kovács Dorottya, Orom
Tisztán emlékszem arra a napra, mikor iskolába indultam.
Otthon lázas készülĪdés, izgalom elĪzte meg, hogy vajon milyen less az elsĪ osztály. Érzések tucatjai kavarogtak bennem,
igazából annyira nem is vártam az iskolát, talán féltem az újtól,
magma sem tudom.
Úri Csongor, Orom
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Hiányozni fog ez a drága iskola, amelyben együtt nĪttünk fel.
Hogy mit hoz majd a jövĪ, senki sem tudja. Remélem, valóra
válnak az álmaink és vágyaink!
György Tamara, Orom
Következett a felsĪ. Csupa érdekes tantárgy: földrajz, biológia, történelem, ﬁzika és rengeteg új tanár. Majd jöttek a szürke
hétköznapok, amikor tanulásból álltak a napok, de ezt is átvészeltük néha rossz, máskor jó kedvvel. Voltak élmények is életünkben: játékos vetélkedĪk, meghitt karácsonyok, bolondos
farsangok és csodálatos kirándulások. Különféle versenyeken
mérhettük össze tudásunkat más diákokkal. Na és a sportmérkĪzések, melyek végén vagy ujjongtunk, hiszen nyertünk, vagy
együtt szomorkodtunk a vereségen. Örök emlék marad mindez.
Tóth Stella, Orom
Emlékszem, mikor befejeztük az óvodát, megszeppenve,
félve léptünk át az iskola ajtaján. Az megkönnyebbülés volt
számomra, hogy ismertük egymást. Az elsĪ puskázási próbálkozásom negyedikben, zeneórán felelés közben volt. Ennyi év
után már nagyon jó visszagondolni rá, de akkor nem volt valami
fényes helyzet.
Horvát Roland, Orom
Itt készülünk hagyni ezt az iskolát, az iskolát, ami a meglévĪ
tudást adta nekünk az elmúlt nyolc év alatt. Óvoda után új környezet várt ránk, az iskola…. Remélem, mindannyian megtaláljuk a magunk útját. Reményekkel indulunk most tovább egy új
világ kapui felé.
Dukai Dorina, Orom
Völgyesen élek, oda jártam iskolába négy évig. Gyorsan
múltak az évek, ez idĪ alatt sok új barátot megismertem. Az 5.
osztályt Oromon kezdtem. ElĪször nagyon furcsa volt minden:
a buszozás, az új tanárok és az új osztálytársak. Ennek ellenére
gyorsan megszoktam az új környezetet. Tavaly még mi ballagtattunk, most meg már mi beszélünk a ballagásról.
Molnár Viktor, Orom
Ez alatt a pár év alatt sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtam: az osztálykirándulások, a születésnapok, a gyerekhét programjai, de még a büntetések és a tanárok dorgálásai is, amiken
utólag mosolyogunk, kitörölhetetlenül a szívünkbe vésĪdtek.
Örülök, hogy az elmúlt nyolc évben ez az iskola volt a második
otthonom, és remélem, hogy az itt kötött barátságok nem vesznek el soha.
Cifra Branko, Orom
ElsĪ osztály második félévében kerültem az iskolába. Eleinte
szokatlan volt, mert nem ismertem senkit, és barátom se volt.…
Hatodikban és hetedikben sok rosszaságot csináltunk. Hatodikban egy asztal lett eltörve, hetedik elsĪ félévében pedig a ﬁúöltözĪn belül egy ajtót törtünk be. Sok munkát adtunk az itt dolgozó
munkás embereknek.
Lőrinc Rihárd, Orom
Eltelt nyolc év. Milyen gyorsan... Már ott tartunk, hogy középiskolát választunk, de melyiket? Mindig csak ezt a kérdést
hallom: „Mi leszel, ha nagy leszel?” ĩszintén? Nem tudom.
Néha elképzelem, ahogy a világot járom, és a buszon ülve a
mikrofonba mondom az éppen aktuális szöveget a turistáknak.
Vagy egyetemi tanárként patológiát tanítok a hallgatóknak. Ami
ezt illeti, tényleg nem tudom, mi leszek, ezért is megyek gimnáziumba.
Hubai Flórián, 8. osztály, Orom
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Felsősök tollából
Kádár Áron: Magyaróra
Mindenki várja már a hétvégét,
már az egész osztály átállította elméjét.
Az ajtón belépett a tanár,
Tomi ezt várta régóta már.
Lackó keresi a szünetben elveszett párnáját,
Cseszkó bezzeg nem tudja befogni a száját.
Martin, az okos, csak röhög rajta,
amíg az Emil Roli párnáját hozzá nem vágja.
Emil elkezdi forgatni a szemét,
Lackó rászól: adod ide a párnámat, te szemét!
Mindenki nevet, Gina nem bírja befejezni,
Kriszta rászól : Gina, Gina, nyugi!
Szili beszól : ezt megszívtad, Laci!
Niki rugdalódzik: mirĪl maradtam le Fanni?
Reni felkiált: Úristen, egy hangya!
Bálint legyint : biztos csak plazma!
Most jó ideig ﬁgyeljük az anyagot,
elkezdünk írni, nem keveset, egy rakatot!
A tanárnĪ kihívja Márkot a táblához,
Emil mond egy imát Ferenc pápához.
Martin megkérdezi Mártont: hány perc van még?
A válasz erre egyszerű és gyors: már csak négy.
Kicsöngetnek, a tanárnak van egy jó híre,
jövĪ órára készüljünk egy röpcsire.
Martinnak, Lackónak és Emilnek lóg az orra,
így ér véget a pénteki magyaróra.
Kádár Áron, 7. osztály, Orom

Egy vidám történet
Egy nyári napon lent voltam Rolival és Bálinttal horgászni a tavon. A mólónkon voltunk, aminek az utolsó
bejáróját fel lehetett csukni. Mikor Bálint elment a gáthoz, felcsukta a bejárót, így mi nem tudtunk kimenni.
Roli kiötlötte, hogy majd Ī átugorja a bejáró és a móló
közötti távolságot. Át is ugrotta, de nem tudott megkapaszkodni és plutty! beleesett a vízbe. Kicsit mindketten
megijedtünk. Amint kijött a vízbĪl, elfogott minket a nevetés. Két órán keresztül félmeztelenül horgászott, mert
a ruhái száradtak a napon.
Körmöci Márk, 5. osztály, Orom
Azon az éjjelen hatalmas felhĪszakadás volt. Az esĪcseppek vadul verték az ablaküveget. Nem tudtam elaludni, ezért olvastam, mikor belépett a testvérem, és
elkezdte mondani: - Elina! Elkésünk a suliból! – pedig
hajnali egy óra volt. Aztán adott egy pofont, és elfutott.
Másnap reggel nem emlékezett semmire, csak arra, hogy
adott egy pofont. Arra tudsz emlékezni, mi? – gondoltam
magamban, és megfogadtam, hogy egyszer még visszaadom a kölcsönt.
Nemes Elina, 5. osztály, Orom
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Borúra derű
Hozták az ellenĪrzĪmet, azt mondták, szörnyű lett.
Rosszul nézett ki, tele volt hibával a másik oldala. Egy
kettes volt ráírva. Azt reméltem, jobb lesz, hogy mehetek
így haza?! Otthon anyukám rámripakodott: - Nincs számítógépezés, amíg ki nem javítod! - Másnap az iskolában
egyik osztálytársam hozott egy ellenĪrzĪt az én nevemmel. Elmondta, hogy az az Ī ellenĪrzĪje, csak átírta a nevét a nevemre. Az én ellenĪrzĪm ötös lett.
Cifra Diana, 6. osztály, Orom
Mint minden reggel, anyukám ma is azzal a kérdéssel
kezdte, lesz-e valamibĪl ellenĪrzĪ, vagy kapok-e osztályzatot. Tagadóan válaszoltam, és elindultam az iskolába.
KésĪbb jutott eszembe, hogy egy kérdésére pontatlanul
feleltem, ugyanis aznap osztották ki a történelem ellenĪrzĪket. Hármast kaptam és tudtam, hogy ennek otthon nem
nagyon fognak örülni. Anyukám sokáig zsörtölĪdött, és
elküldött tanulni. Délután felhívott Erik, és mondta, hogy
nála van az ellenĪrzĪm. Szerencsére én ötöst kaptam.
Szakács Árpád, 6. osztály, Orom

A szivárványon túl…
(Fogalmazás)
Kellemes nyári napsütés birizgálta az arcom. Kutyámmal az ilyentájt szokásos közös játékunkat játszottuk, a
„melyikünk a gyorsabb”-at. Hétágra sütött a nap, homlokom is verejtékezett már a rekkenĪ hĪségben.
Aztán, nem is értettem, hogyan, de hirtelen eleredt az
esĪ. Gyors léptekkel bebújtunk az eresz alá. Igaz, elég
hamar feladták a felhĪk, mert az esĪ tíz perc után el is
állt. Amikor felnéztem, gyönyörű szivárványt pillantottam
meg az égen. Kissé elméláztam, mert magukkal ragadtak
a színek. És vajon mi lehet a túloldalán?
- Te jó ég! Hisz már a szivárványon lépkedem- eszméltem fel. – De mi lehet mögötte?
Kinyílt elĪttem egy hatalmas kapu. Ámulatba ejtettek
a színek, a szokatlan formák. Pompázó, már-már integetĪ
virágok néztek rám egy ösvény mindkét oldaláról. Elindultam, és nagy örömömre még sok kellemes meglepetés
ért. A fűszálak táncoltak, a fák kórusban énekeltek, a levegĪben tarka pillangók kergették egymást. Az egyik lepke
megannyi ﬁnomsággal kínált meg.
Hirtelen a kutyám vakkantására eszméltem. Igen, ez
már a valóság. Mennyi ideig lehettem távol, nem tudom.
Mindenesetre jól éreztem magam. Felnéztem az égre, és a
szivárvány még mindig ott pompázott gyönyörű színeiben.
Magyari Loretta, 5. osztály,
Kis Ferenc Általános Iskola,
Oromhegyes (Gyermekfesztivál, 3. helyezett)
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Versenyeredmények
TÓTHFALU
GYEREKFESZTIVÁL:
Ének II. kategória: Harmath Tamara 2. hely.
Ének II. kategória (alsósok): Rózsa Heléna
2. hely.
Rajz kategória: Nyilas Andrea 3. hely .
VÖRÖSKERESZT PÁLYÁZATA – A
VÉR ÉLETET JELENT
Pósa Bettina (7. o., versírás) II. hely.
Csikós Noé (3. o., irodalmi pályázat) I. hely
Bagi Benjamin (3. o., képzĪművészet) I.
hely.
MINISZTÉRIUMI VERSENYEK
MAGYAR NYELV:
Gulyás Oldal Natália (6. osztály), községi
verseny III. hely.
ANGOL NYELV:
Kovačević Tijana (8. o.), községi verseny I.
hely.
Zsoldos Dániel (8. o.), községi verseny II.
hely.
MŰSZAKI OKTATÁS:
Fátyol Sarolta (8. osztály), községi verseny
I. hely, körzeti verseny II. hely.
RAJZVERSENY (iskolai):
II. hely: Remete Gabriella, 2. osztály: Szabó
Dorina II. hely, Apró Ámor III. hely, I. hely:
Kállai Kevin (6. osztály), II. hely Dukai Nikoletta (6. osztály), 4. osztály: Petrović Sara
I. hely.

Szakács Árpád, VI. osztály községi verseny műszaki nevelésbĪl, 3. hely.
Bognár Georgina, VII. osztály biológia
községi verseny, 3. hely.
Nagy Nikolett, VII. osztály biológia községi verseny, 3. hely.
Dobó Kata 5. osztály, matematika községi
verseny II. helyezett
Püspök Ármin 6. osztály részvétel a köztársasági versenyen műszaki oktatásból.

OROMHEGYES
GYEREKFESZTIVÁL:
Alsósok:
Néptánc – 1. hely
(Vajda Blanka 1. o., Bálint Anna, Pekla Kitti, Sarnyai Kitti, Szabó Evelin, Rózsa Kornélia, Toldi Amina 2. o., Erdélyi Szonya 3.
o.)
Színjáték – 1. hely
(Bálint Anna, Rekecki Dávid, Szabó Evelin
2. o., Bicskei Viola, Erdélyi Szonya, Bata
Blanka 3. o., Pekla Izabella, Zsámboki Richárd 4. o.)
FelsĪsök:
Fogalmazás: Magyari Loretta 5. o. – 3. hely
Versírás: Bicskei Kristóf 5. o. – 2. hely
Népdal: Balázs Bence 7. o. – 3. hely
Hangszeres játék II.: Balázs Bence 7. o. – 1.
hely.
MATEMATIKA
Molnár Ramóna 7. osztály, II. helyezett.

MATEMATIKA
Csikós Noé (3. o.) iskolai verseny II. hely.

MŰSZAKI OKTATÁS
Beszédes Emese – 5. osztály részvétel a
köztársasági versenyen.

OROM

BIOLÓGIA
Bicskei Kristóf, Magyari Loretta 5. osztály
községi III. helyezettek, Sándor Médi 8.
osztály községi III. helyezett.

Alsósok:
Sándor Szabolcs, II. osztály, Gyermekfesztivál, mesemondó kategóriában 2. helyezés; a
községi szavalóversenyen kiemelt eredmény.
Papp Róbert, III. osztály és Surányi Bence IV. osztály, mindketten 3. helyezettek a
Vöröskereszt községi rajzpályázatán.
Lackó Rebeka, III. osztály 3. helyezés, Kovács Petra IV. osztály 2. helyezés a községi
közlekedési rajzpályázaton.
FelsĪsök:
Szögi Roland, VII. osztály, községi matematika verseny 1. hely, körzeti matematika
verseny 1. hely; ﬁzika községi verseny 1.
hely; községi verseny magyar nyelvbĪl 2.
hely; körzeti verseny magyar nyelvbĪl 2.
hely; országos verseny magyar nyelvbĪl 3.
hely.
Szalkai Kristóf, V. osztály, műszaki nevelés, országos verseny, 3. hely.
Nyilas Sára, VI. osztály, biológia községi
verseny, 3. hely.
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X. NEUMANN INFORMATIKA VERSENY – ZENTA – 2014
Molnár Ramóna és Bicskei Debóra Web kategóriában II. helyezést ért el.
GYERTYAFÉNY
Iskolánk tanulói immár negyedik alkalommal vettek részt a zalaszentgyörgyi Gyertyafény kórus levelezĪs játékán. 2014.
május 16-17-én 16 tanuló képviselte az
oromhegyesi oskolát a verseny gálaműsorán. A 3. ás 4. osztályos korcsoportból 2
csapat, az 5-6. osztályból pedig 3 csapat vett
részt a játékban.
VÖRÖSKERESZT PÁLYÁZATA – A
VÉR ÉLETET JELENT
Pekla Klaudia 6. osztály, Beszédes Emese 5.
osztály I. helyezettek.

A HÉT NAP PÁLYÁZATA
Nagy Teodóra 4. osztály II. helyezett, Pósa
Henrietta 5. osztály III. helyezett.
DIÁKOLIMPIA
Iskolánk tanulói idén is részt vettek a Diákolimpián. A 3. osztályos korcsoport versenyzĪi április 15-én, a Kikindán megtartott
körzeti versenyen elsĪ helyet értek el, így
továbbjutottak a köztársasági versenyre,
amely június 7-én, Pancsován kerül megrendezésre.
KÉZILABDA KÖZSÉGI VERSENY,
2013.10.23.
A 2013.10.23-án megtartott községi kézilabda verseny eredményei:
Lányok: 2. hely (Lihtentál Noémi, Szivák
Olga, Sándor Médi, Molnár Ramóna, Bicskei Debóra, Milutinovity Orsolya, Konc
Kriszta, Kovács Dorottya, Kovács Fanni,
Zsoldos Orsolya, Bilicki Katalin, Bognár
Georgina).
Fiúk: 3. hely (Zsoldos Krisztián, Konc
Ádám, Törteli Edvárd, Utasi Patrik, Törtei
Lehel, SĪreg Máté, Peckó Edmond, Törtelyi
Dévid, GecsĪ Ármin, Nagy Erik).
RÖPLABDA KÖZSÉGI VERSENY,
2013.10.30.
Lányok: 2. hely (Szivák Olga, Sándor
Médi, Bús Réka, Lihtentál Noémi, Német
Eszter, Kovács Dorottya, Berec Klaudia,
Tóth Sztella, György Tamara, Konc Kriszta,
Bognár Georgina).
Fiúk: 2. hely (Törtei Lehel, Utasi Patrik,
Zsoldos Krisztián, Konc Ádám, Kuntity
Robertó, GecsĪ Ármin, Peckó Edmond,
Nagy Erik, Jankovity Alen, Cifra Branko,
LĪrinc Richárd).
LABDARÚGÁS KÖZSÉGI VERSENY,
2013.11.13.
Lányok: 1. hely
(Kovács Dorottya, Király Andrea, Magosi
Emese, Dukai Nikoletta, Kádár Kata,
György Tamara).
Fiúk: 1. hely (Peckó Edmond, Nagy Erik,
GecsĪ Ármin, Lajkó Csanád, Kuntity
Robertó, Perpauer Viktor, Denković Dorián, Lackó Roland, Joó Mártin, Cifra
Branko).
KOSÁRLABDA KÖZSÉGI VERSENY,
2013.11.27.
Lányok: 2. hely (Kovács Dorottya, Berec Klaudia, Kovács Fanni, Konc Kriszta,
Kovačević Tijana, Németh Eszter, Bicskei
Debóra).
Fiúk: 3. hely
(Cifra Branko, Horvát Roland, Hubai Flórián, Sóti Szolárd, Kádár Áron, Mácsai Ákos,
Dávid Viktor).
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