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Szerkesztői üzenetSzerkesztői üzenet

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK, 
TÁMOGATÁSOK

Iskolánk minden vonatkozó pályázat i lehetőséget ki-
használ a korszerű műszaki és egyéb felszerelés beszer-
zésére az oktatás színvonalának biztosítása érdekében.  Az 
idei iskolaévben eddig a Magyar Nemzeti Tanács 43 000 
dinár összegű támogatását nyerte el kivetítő beszerzésére, 
valamint a magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány 56 
000 dinár összegű támogatását szaktantermek felszerelé-
sének bővítésére.

Eseménynaptár
 Szeptember 5. (Orom): Pénteken az iskola előcsarnokában 

rendhagyó irodalomórára került sor, a vendég Bogdán József, vajda-
sági katolikus pap és költő volt. Az atya beszélt a tanulóknak a gyer-
mekkoráról, árvaságáról, édesanyja korai haláláról, Istenhez fűződő 
kapcsolatáról, hitéről, és arról, hogy mit jelent számára a költészet, 
illetve arról,hogyan születnek a versei. 
 Szeptember 13. (Orom): Szombaton a művelődési egye-

sület nagytermében őszi kóstolóra gyűltek össze az iskola tanulói. A 
süteményektől, gyümölcsöktől roskadozó asztalokat a falu lakosai is 
megcsodálhatták. Ezt a programot a magyarkanizsai Vöröskereszt 
aktivistáinak előadása és bemutatója követte. Hodik Erzsébet a Vö-
röskereszt nevében ajándékcsomagot nyújtott át a tanulóknak. 
 Október 6-10. (Orom, Oromhegyes, Tóthfalu, Völgyes): 

Gyermekhét: sportnap, főzés, disco, reggeli torna, előadás (Pósa Ká-
roly), tanítás... Az oromhegyesi iskolában a Gyermekhét első napját 
reggeli tornával nyitottuk meg. A tanulók délután folytathatták a spor-
tolást a magyarkanizsai gyógyfürdőben, ill. a nagyobbak a tanítási 
órák után egy humoros animációs fi lmet nézhettek meg. Kedden az 
alsósok számháborúztak, míg a felsősök labdajátékokban mérhették 
össze erejüket, ügyességüket. Másnap került sor az elsősök felvéte-
lére a Gyermekszövetségbe, majd bábelőadás szórakoztatta a kiseb-
beket. Az 5., a 6. és a 7. osztály néhány tanulója salátakészítésben 
jeleskedett, majd tanítás után minden felsős diák ún. sportállomáson 
tehette próbára ügyességét: görkorcsolyázás, sakk, kerékpározás és 
pingpongozás volt. A csütörtöki nap szintén a sportról szólt, valamint 
érdekes kémiai kísérletek kipróbálásában vehettek részt. A Gyermek-
hét utolsó napján az alsósok sütögettek, míg a felsősök krumplipap-
rikást főztek, amit az osztályközösségek együtt fogyasztottak el. Dél-
után került sor a tinidiszkóra, ahol a helybeli tanulók vendégül látták 
az oromi és a tóthfalusi diákokat is.
 November 7. (Orom): Pénteken 18 órai kezdettel a Caritas 

jótékonysági szervezet javára adománygyűjtő műsorra került sor a 
művelődési egyesület termében. 
 November 9. (Tóthfalu): Délután 14 órai kezdettel tartottuk 

meg hagyományos Napsugaras ősz elnevezésű rendezvényünket, me-
lyet a magyarkanizsai és a helyi Vöröskereszt támogatásával hoztunk 
létre. Eme rendezvényünkön idén felléptek Tóthfalu óvodásai, akiket 
iskolánk alsós, majd felsős tanulói követtek. Diákjaink énekeltek, 
színdarabot adtak elő, szavaltak, meséltek és hangszeren játszottak. A 
teremben tartózkodó összes vendéget teával és kaláccsal kínálták. 
 November 10. (Orom): Hétfőn a kora esti órákban az oro-

mi óvodások és iskolások lampionos felvonuláson vettek részt Már-
ton-nap alkalmából. A falu utcáin sétát tettek, majd rövid műsor ke-
retében megemlékeztek Szent Mártonról. A délutánt a Ludas Matyi 
című rajzfi lm megtekintésével zárták.
 November 12. (mindhárom iskolaépületben): A Mécsvirág 

együttes fellépése, tagjai: Hajnal Anna, Krnács Erika és Zsoldos Er-

vin, Vannak vidékek című verses-zenés összeállításukat tekinthettük 
meg, megzenésített verseket és szavalt verseket adtak elő. Épületen-
ként egy-egy tanuló CD-t nyert: Dubicsanac Simon, Bicskei Kristóf 
és Vuletić Viktor.
 November 14. (Orom): Pénteken 18 órai kezdettel falunapi 

műsor volt a művelődési egyesület termében.
 November 16. (Orom): Oromon vasárnap délután 15 órai 

kezdettel tartották meg az idei Napsugaras ősz rendezvényt, melyen 
hagyományosan a falu idős polgárait köszöntik és vendégelik meg 
kedves szavakkal, fi nom teával és foszlós kaláccsal. A műsort a mű-
velődési egyesület nagytermében rendezték, felléptek a helyi óvoda 
csoportjai és az általános iskolás tanulók. A jól sikerült program végén 
a Vöröskereszt helyi szervezete ajándékkal is kedveskedett a jelen 
lévő legidősebb házaspár, valamint nagytata és nagymama számá-
ra. Oromhegyesen október 20-án tartották meg a Napsugaras őszt. 
Nem volt üres hely a Faluházban, sok idős megjelent kis műsorunkra. 
Az óvodások nyitották ezt a délutánt, majd az alsósok folytatták egy 
verses jelenet-összeállítással. A felsős énekkar zárta a sort. Reméljük, 
felhőtlen szórakozást nyújtottunk mindenkinek.
 November 22-én (Oromhegyes) volt az András-napi So-

kadalom és Kocsonyafesztivál az oromhegyesi faluházban. A ren-
dezvény 10 órakor kezdődött. Számos foglalkozáson vettünk részt, 
de mindannyiunknak a fonalból készült kiskutyák tetszettek a leg-
jobban. Mindenki elkészítette a sajátját. Ezenkívül készíthettünk még 
angyalkát, karácsonyi díszeket és szőtteseket. Ez a nap emlékezetes 
maradt számunkra, mert sok szép alkotással tértünk haza. Mazák 
Tifani, Bicskei Viola, Bata Blanka, Kovács Alekszandra, 4. osztály, 
Oromh egyes
 November 29. (Oromhegyes):  Idén is iskolánk volt a há-

zigazdája a Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete által szer-
vezett Ezer Esztendő elnevezésű mesemondó versenynek és rajzpá-
lyázatnak, melyen iskolánkból a következő tanulók kaptak jutalmat: 
Varga Laura (1. osztály, Orom), Szalkai Jázmin (2. osztály, Orom), 
Sándor Szabolcs (3. osztály, Orom), Sarnyai Kitti (3. osztály, Orom-
hegyes), Erdélyi Szonya (4. osztály, Oromhegyes), Csikós Noé (4. 
osztály, Tóthfalu), Erdélyi Violetta (5. osztály, Oromhegyes) és Tóth 
Tamara (5. osztály, Tóthfalu).
 December 5. (Orom): Pénteken iskolánkba látogatott a Mi-

kulás. A gyerekek énekszóval, versekkel, furulyaszámokkal köszön-
tötték a kedves vendéget, aki minden tanulót cukorkával ajándékozott 
meg. Ezen a napon az alsósok és az óvodások a művelődési egyesü-
letben bábelőadásokat nézhettek meg a kiskunhalasi Szivárvány és 
az oromi Ciróka bábcsoportok előadásában. Ugyanezen a napon az 
oromhegyesi épület tanulói is vendégül látták a nagyszakállút, aki 
őket is meglepte kis csomagocskával.

Kedves Újságolvasók!
Újra megjelent kedvenc lapotok, a Diáklap! Ebben a 

tanévben is két számmal jelentkezünk: egy őszi-téli és 
egy tavaszi-nyári számmal. A szerkesztésben Ti is részt 
vehettek: várjuk rajzaitokat, fogalmazásaitokat, verseite-
ket! Az első félévben sok esemény áll már mögöttünk: túl 
vagyunk a tanévkezdésen, a Gyermekhéten, a Napsugaras 
ősz rendezvényeken, meg egy csomó felelésen és ellen-
őrzőn. 

Biztosan mindannyian izgatottan várjátok a megérde-
melt pihenőt, a téli szünetet, reméljük, hogy a karácsonyfa 
alá az ajándékok mellé jó bizonyítványok is kerülnek. 

Békés, szép karácsonyt kívánunk mindenkinek!
A Diáklap Szerkesztősége
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GyermekhétGyermekhét

Kint az osztállyal főztünk. Tetszett a 
disco is, pedig először voltam. 

Kovács Rita, 5. osztály, Orom
A hétfői csapatjátékok tetszettek a leg-
jobban, mert itt éreztem, hogy felsős let-
tem. 

Cseszkó Nikolett, 5. osztály, Orom
Együtt főzhettem Hédivel és Petrával, és 
hogy az egész osztálynak ízlett a főztünk. 

Szögi Lilla, 5. osztály, Orom
A számháborúban a győztes csapatba 
tartoztam, és még az is, amikor az egész 
felső együtt stafétázott. 

Bicskei Boglárka, 5. osztály, Orom
A főzés tetszett a legjobban, mert nem 
kellett bent lenni órán. 

Kovács Petra, 5. osztály, Orom
Ainden reggel együtt tornázhatott az 
egész iskola. 

Lőrinc Tímea, 6. osztály, Orom
A diszkó az utolsó napon, a színnapok 
meg a főzés, amikor együtt voltam az 
osztálytársaimmal, nekem ezek voltak a 
legjobb élményeim a Gyermekhéten. 

Kolompár Emese, 6. osztály, Orom
Sokat játszhattunk és hogy nem volt sok 
házi feladat. 

Sóti Zsófi a, 6. osztály, Orom
Mikor a diszkóban voltunk, Viola, Ra-
faella és én gyűjtöttünk habot, amit a 
habgép fújt ki, kivittük, és Zsófi t teljesen 
összehaboztuk! 

Dobó Kata, 6. osztály, Orom
Együtt főzött az osztály, és az is tetszett, 
hogy számháborúztunk, igaz, hogy nem 
mi győztünk. 

Nemes Elina, 6. osztály, Orom
Az egyik barátnőmmel, Barbival tanítot-
tunk a 4. osztályban. 

Miklós Jessica, 6. osztály, Orom
Hogy az osztálytársaimmal együtt vol-
tam. 

Kolompár Violetta, 6. osztály, Orom
Diszkóba mehettünk, volt reggeli torna 
és hogy főztünk. 

Berec Edina, 7. osztály, Orom
A sportnapon együtt röplabdázhatott a 7. 
és 8. osztály. 

Káposzta Ramon, 7. osztály, Orom
Mentünk discoba és a sportnap, amikor 
focizhattunk vagy röplabdázhattunk. 

Püspök Ármin, 7. osztály, Orom
Legjobb a diszkó volt, a sportnap lehetett 
volna hosszabb, a főzés is jó volt. 

Szalkai Kristóf, 7. osztály, Orom

Rövidítettek voltak az órák, és volt 
fi zikaelőadás. 

Szögi Roland, 8. osztály, Orom
Tanítani lehetett. 

Kakas Klaudia, 8. osztály, Orom
Voltak fi zikakísérletek, a tanítás és hogy 
főzhettünk. 

Bognár Georgina, 8. osztály, Orom
A barátaimmal sportolhattam, és velük 
fogyaszthattam el a csütörtöki ebédemet. 

Losonc Edina, 8. osztály, Orom
Sportolhattunk, főzhettünk, mehettünk 
diszkóba, színnapok voltak. 

Nagy Nikolett és Kalmár Orsolya, 
8. osztály, Orom

Volt foci, diszkó, rövidített órák, főzés. 
Cseszkó Márk, 8. osztály, Orom

Változatos csapatjátékokat szerveztek, a 
diszkó is jó volt. 

Tóth Tamara, 5. osztály, Tóthfalu
Kvízjátékok voltak, és diszkóba is elju-
tottunk! 
Kalmár Bernadeth, 5. osztály, Tóthfalu

A diszkóban táncolhattunk a tanárokkal. 
Savić Lolita, 5. osztály, Tóthfalu 

A tanárok és a diákok együtt sütögettek. 
Muhi Hermina, 6. osztály, Tóthfalu

Elmehettünk úszni, mert sok ismerőssel 
találkozhattam. 

Nagy Ádám, 6. osztály, Tóthfalu 
A szerdai kvízjáték tetszett és a rövidített 
órák. 

Püspök Noémi, 7. osztály, Tóthfalu 
Október első hetében volt a Gyer-

mekhét. Sokat készültem a rengeteg 
eseményre. Számtalan program várt 
ránk ezen a héten, de legjobban a pén-
teki tinidiszkót vártam. Suliból hazafelé 
egész úton azon gondolkodtam, hogy 
mit vegyek fel, hogy álljon a hajam, meg 
ilyen csajos dolgok.       

Kovács Alekszandra, 4. osztály, 
Oromhegyes

A hét minden napján csináltunk vala-
mi izgalmasat. A legjobban mégis a pén-
teki napot vártam, ugyanis ekkor volt a 
sütögetés. Aznap az iskolában mindenki 
a saját osztályával virslit sütött. Nagyon 
ízletes volt.

Harmath Zsanett, 4. osztály, 
Oromhegyes

Pénteken, az utolsó óra után siettem 
haza, hogy legyen időm készülődni. 
15 óra 45 perckor elindultunk az isko-
la elől a Garden disco felé. Ott voltak a 

tóthfalusi iskolások is, de az oromiak saj-
nos nem jöttek el.

Erdélyi Szonya, 4. osztály, 
Oromhegyes 

Szólt a zene, amikor odaértünk. Tán-
coltunk, jó sokat buliztunk. A tanító né-
nivel is roptuk a táncot, ez szuper volt.                                                                                                              

Bata Blanka, 4. osztály, Oromhegyes
Én a szerdai sportnapot vártam leg-

jobban. Reggel mikor odaértünk, az 
egész iskola tornagyakorlatokat végzett, 
egy tornatanár segítségével. A 3. órában 
zajlott a futóverseny. Minden osztály kü-
lön-külön futott. Amikor ránk került a 
sor, felsorakoztunk a fi úkkal, és a rajthoz 
álltunk. Minden erőmet beleadtam, és én 
lettem az első.                                                                                                         

Fehér István, 4. osztály, Oromhegyes

Gyermekhéten 
történt

Minden évben október első hetén 
tartják a Gyermekhetet. A programo-
kon tanárok és diákok egyaránt részt 
vettek. Minden nap más színű ruhába 
mentünk, mert a napok színekre vol-
tak osztva. Hétfő a pirosé volt. Ezen a 
napon ki-ki görkorcsolyázni vagy bi-
ciklizni volt. A bicikliző alsósok körbe 
bicajozták Tóthfalut, délután pedig a 
magyarkanizsai fürdőbe mentünk. Ked-
den kék szín díszelgett mindenkin, ami-
kor frizuraverseny és pizsamaparti volt 
rendezve. A frizuraversenyt én nyertem 
meg a 4. osztályból, aminek nagyon 
örültem, mert eddig minden évben si-
került. Később a pizsamaparti is jó volt. 
Nap vége volt a legjobb, a számháború 
és a sportjátékok. A hét harmadik napján, 
szerdán fehér volt a viseletünk. Ezen a 
napon egy színház látogatta meg az isko-
lát, az utolsó órán pedig krétarajzokkal 
díszítettük a suli udvarát. Csütörtökön 
sárgában jelentek meg a diákok. Ügyes-
ségi játékokat játszottunk, és gumikar-
kötőt fontunk. Pénteken zöld színben 
mentünk. Tornaórán fociztunk, és négy 
tűz között játékot is játszottunk, később 
pedig ínycsiklandozó salátákat készítet-
tünk. Délután a hét zárásaként elmen-
tünk az Atlantis Garden diszkóba egy jót 
bulizni. Szerintem az idei Gyermekhét 
nagyon jól meg lett tervezve, legjobban 
a salátakészítés tetszett.

Csikós Noé, 4. osztály, Tóthfalu 

Gyermekhéten tetszett, hogy...
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Alsósok tollábólAlsósok tollából

Az én csalimesém
Vasárnap elmentem lovagolni. Fel-

nyergeltem a pej békámat. Balról fel-
szálltam, jobbról leszálltam. Adtam 
neki zabot. Aztán balról felszálltam, 
jobbról meg leszálltam. Adtam neki 
zabot. Aztán balról felszálltam... 

Szalkai Jázmin, 2. osztály, Orom
Hol volt, hol nem volt, volt egy tör-

pe. Az a törpe egyszer lement a folyó-
hoz, és így kezdett sóhajtozni: - Bár-
csak magasabb lennék! Fölmásznék 
egy fára, leugranék... Fölmásznék, 
leugranék... Fölmásznék, leugranék... 
Fölmásznék, leugranék...                                                                                           

Vajda Bence, 2. osztály, Orom  

Mesebeli iskolába 
jártam

Édességországban a házak csoki-
ból és cukorkából épültek. Az iskola 
épülete csupa mézeskalács volt, fehér 
habbal díszítve. Cukorpajtásaimmal 
nagyon szerettünk ide járni. A tantár-
gyakat nem tanultuk, hanem különbö-
ző színű és ízű szörpökből öntöttük 
magunkba a tudományt. Akik többet 
szerettek volna tudni, azok fi nom tor-
taszeleteket eszegettek. Házi feladatra 
mindenkinek meg kellett enni egy ok-
tató cukorkát. Minden tanuló boldo-
gan járt ebbe a mesebeli iskolába.                                                                

Nógrádi Edvin, 3. osztály, Orom

Keres a kesztyűm
Egy szép havas napon kis gazdám 

hóemberkészítés után ledobott az elő-
szoba padlójára, én pedig beestem a 
cipők közé. Mozdulni sem tudtam. 
Egy idő után elcsendesedett a ház. 
Nagy nehezen kivergődtem a cipők 
közül. Hirtelen megijedtem egy ujjon-
gó kiáltástól:

– Anyu, megvan a Verdás kesz-
tyűm!

Ábel magához szorított, felhúzott 
kis meleg kezére, és boldogan men-
tünk hógolyózni.

Sóti Ábel, 3. osztály, Orom

A cipőm panaszai
Kedvenc tornacipőmet ősszel kap-

tam. Egyszer, mikor tornaórára öl-
töztünk át, hallottam, hogy beszélni 
kezdett. Odahajoltam hozzá, és azt 
mondta: - Nem veszed észre, hogy ne-
kem ez fáj? Minden egyes rúgásnál az 
arcom a kemény labdához csapódik. 
Az orrom már szinte leszakad. Pisz-
kos vagyok és koszos.  

Megsajnáltam, és nem vettem fel. 
Ám a tanító néni kiküldött, hogy ve-
gyem fel a tornacipőmet.

Sándor Balázs, 3. osztály, Orom

Fantasztikus álom
Álmomban elutaztam Csokifaluba. 

Ott minden csokiból állt. Érdeklődve 
sétáltam az utcákon végig. Itt a házak, 
a kerítések is édességből voltak. A 
kéményekből fi nom csokiillat áradt. 
Megpillantottam az iskolát. Kíván-
csian sétáltam be. Nagyon meglepőd-
tem. Ott is minden csoki volt. Kedves 
csokitanítónénik tartották az órákat, 
amin szívesen részt vettem. Uzson-
nára 1 kg csokit ehettünk meg. Éppen 
bele akartam harapni a fi nomságba, 
amikor megszólalt az ébresztőm. Szo-
morúan vettem tudomásul, hogy ez 
csak álom volt, nem valóság.

Nagy Dorka, 4. osztály, Orom
Lakodalomban voltam, nagyon 

fáradtan értem haza. Gyorsan lefe-
küdtem, és mély álomba zuhantam. 
Egyszer csak egy erdő szélén talál-
tam magam. Vadászruha volt rajtam, 
a kezemben puska. Apával sétáltunk, 
és a kutyáink körülöttünk szaglásztak. 

Hirtelen vad ugatásba kezdtek: egy 
vaddisznókonda rohant ki a sűrűből. 
Felkaptam a puskámat, és célba vet-
tem egy vadkant. Puskám nagyot dör-
rent... 

– Máté, ébredj! - szólt anyukám. 
Sajnos anya miatt nem derült ki, hogy 
eltaláltam-e azt a szép vadat.

Dobó Máté, 4. osztály, Orom

Reggel otthon
Egy nap hét órakor felébredtem, a 

szüleim nem voltak otthon. Gyorsan 
reggeliztem, fogat mostam, tornáz-
tam, fésülködtem, megmosdottam és 
felöltöztem. Úgy gondoltam, hogy 
megnézhetem még a kedvenc műso-
romat, ami a Spongya Bob. Hirtelen 
az órára néztem, és megijedtem, hogy 
elkésem az iskolából. Gyorsan felvet-
tem a kabátomat, sapkámat, és men-
tem, hogy a cipőmet is felhúzzam. 
Amikor kitoltam a kerékpáromat, ad-
digra apa hazaért, és mondta, hogy ma 
szombat van. Nem örültem neki, mert 
házi olvasmányt kellett olvasnom. 

Versegi Krisztina, 4. osztály, 
Völgyes

Vadásztam egy egérre
Egy reggel mintha egeret láttam 

volna szaladni, de azt gondoltam, 
hogy még biztosan álmos vagyok. Bálint Iringó, 1. osztály, Oromhegyes

Balázs Kolos, 2. osztály, Oromhegyes

Valami cím kéne...
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Kis idő múlva visszaszaladt. Szóltam 
anyáéknak, azt mondták, hozzam be 
a macskát, majd megfogja. A macs-
ka nem tudta, mit csináljon, ezért 
kiengedtem, mert nagyon nyávogott. 
Egérragasztót tettünk több helyre. 
Később megnéztem az egyiket, és 
megláttam rajta az egeret. Kidobtuk 
a macskának. Nagyon örültem, hogy 
megfogtuk, mivel féltem, hogy ha a 
szobámba megy, megrág mindent.

Káposzta Annabella, 4. osztály, 
Völgyes 

A róka és a boszor-
kány

Egyszer volt, hol nem volt, az Ópe-
renciás-tengeren is túl volt egy bo-
szorkány és annak egy rókája. A boszi 
kieszelt egy tervet, hogy elpusztítja 
a rókát, és a róka is kitalált egyet. A 
róka ravasz volt, ezért csendben elvit-
te a varázspálcát, és sikerült is a terve. 
A boszorkány nem tudta megkoty-
vasztani a varázsitalát a hamis pálcá-
val, ezért felsült tervével. Ha sikerült 
volna, az én mesém is tovább tartott 
volna.

Zabos Ákos, 2.osztály, 
Oromhegyes

Szegény asszony és a 
tehene

Hol volt, hol nem volt, az Óperen-
ciás-tengeren is túl, az Üveghegyen 
is túl volt egy szegény asszony, an-
nak volt egy tehenecskéje. A tehenet 
minden reggel kivezette a mezőre, 
este meg hazavezette. Reggel kivezet-
te, este hazavezette, reggel kivezette, 
este hazavezette, reggel kivezette, 
este hazavezette…

Beszédes Evelin, 2.osztály, 
Oromhegyes

Az elefánt
Hol volt, hol nem volt, 

volt egyszer egy elefánt. 
Az elefánt óriási volt, és 
nagyon erős. Gondolt 
egyet, és hátára vette a 
Földet. Elszaladt vele, a 
mai napig is keresik. Ha 
nem szaladt volna el, az 
én mesém is tovább tar-
tott volna.                                                                                                               

Bicskei Áron, 2. osztály, 
Oromhegyes

Mariska
Hol volt, hol nem 

volt, az Óperenciás-tengeren is túl, 
ott, ahol a kurta farkú malac lóg, volt 
egy kecske. Egyszer akkorát rúgott a 
macskába, hogy az úgy szállt, mint 
a fecskék. Rúgott a macskába, hogy 
az úgy szállt, mint a fecskék, rúgott a 
macskába, hogy az úgy szállt, mint a 
fecskék…

Vajda Blanka, 2. osztály, 
Oromhegyes

Csalimese
Volt egyszer egy öreg kunyhóban 

egy család.  A család mindig piknikez-
ni ment, és egyszer egy nagy tölgy-
fához érkeztek. Kipakoltak, és enni 
kezdtek. Sötétedett, és lefeküdtek. Itt 
a vége, fuss el véle, ha a család el nem 
aludt volna, az én mesém is tovább 
tartott volna.                                                        

Bata János, 2. osztály, Oromhegyes

A gepárd
Afrikában él, a macskafélék család-

jába tartozik. A teste nagyon izmos, a 
szőre sárgás színű fekete pettyekkel. 
Vadászik, és az elejtett vadat eszi. 1-5 
utódot hoz a világra. 13-20 hónapos 
korukban hagyják el anyjukat.

Fendrik Dorina, 2. osztály, 
Oromhegyes

A mocsári teknős
Tavakban, mocsarakban, 

csatornákban élnek. Ovális 
páncélja van, sárgás-zöldes 
színű. Férgeket, puhatestűe-
ket, lárvákat esznek. Tojással 
szaporodnak, és mikor kikel-
tek, rögtön tudnak úszni.

Beszédes Evelin, 
2. osztály, Oromhegyes

Pisti elkésik
/ Variációk egy diafi lmre – 
3. osztály, Oromhegyes /

1.  Pisti későn feküdt le, ezért reg-
gel későn is ébredt fel. Gyorsan felöl-
tözött és rohant az iskolába. 8 óra után 
ért be. Levegőt kapkodva ment fel a 
tanterembe, felvette a szobacipőt, és 
bekopogott.  A tanító néni azt mondta:               
− Szia, Pisti! Hol voltál ennyi ide-

ig?                                                                                                    
Pisti válaszolt:
− Elnézést a késésért! Elaludtam!                                                                                               
− Semmi baj! Máskor hamarabb fe-

küdj le! – felelte a tanító néni.
Aki nem hiszi, kérdezze meg Pistit 

vagy a tanító nénit.  
/Búza Réka /

2. Pisti reggel későn ébredt. El-
aludt. Gyorsan fogat mosott, és fel-
öltözködött. Elindult az iskolába. 
Út- közben talált egy árva kiskutyát. 
Nagyon megsajnálta, és leült hozzá 
játszani.

 – Elkésel már! – szólt rá egy néni. 
Pisti futni kezdet,t és egészen az isko-
láig futott, de elkésett. Már becsenget-
tek, a tanító néni is a tanteremben volt. 
A fi ú bekopogott, és szomorúan elme-
sélte, hogy miért késett el. Megígérte, 
hogy többé nem fog előfordulni.   

/Bicskei Erik/
3. Egy reggel Pisti későn kelt fel, és 

rohanva ment az iskolába. Útközben 
csak egy kutyával találkozott. Ami-
kor az iskolához ért, ránézett az órára, 
és észrevette, hogy már 8 óra elmúlt. 
Lábujjhegyen felment a lépcsőn, és 
lassan haladt a tanterem felé. Ami-
kor az ajtóhoz ért, szégyellte magát. 
Csendesen bekopogott. Az osztálytár-
sai nagyon meglepődtek.            

Borsos Hajnalka, 4. osztály, Tóthfalu

Bilicki Réka, 1. osztály, Oromhegyes
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– Elnézést a késésért! – mondta 
Pisti.

–  Ülj le! – felelte a tanító néni,- 
Máskor fi gyelj az órára, és ne késs el! 

/Pekla Kitti/
4. Pisti reggel elaludt, későn kelt 

fel. Gyorsan felöltözött majd ro-
hant az iskolába. Minden igyekeze-
te ellenére így is 8 óra után ért oda. 
Lábujjhegyen ment fel a tanterembe. 
Reszkető kézzel kopogott be az ajtón. 
Mikor bement, már javában folyt a 
matematikaóra. Bűnbánóan nézett a 
tanító nénire. Reszkető hangon kért 
bocsánatot.  Megígérte, hogy többet 
nem fog előfordulni. Ezentúl minden 
este időben lefekszik aludni, hogy 
reggel ne legyen gond az ébredés. 

/Sarnyai Kitti/
5. Pisti elaludt, ezért késve indult 

az iskolába. Sietett, de már rég be-
csöngettek. Nem volt a folyosón sen-
ki. Lopakodva ment fel a lépcsőn. 
Az ajtóhoz érve hallgatózott. A taní-
tó néni már benn volt az osztályban. 
Pisti szomorúan bekopogott, és belé-
pett a terembe. Elnézést kért, amiért 
elkésett. Leült a helyére, és az óra 
folytatódott tovább.  

/Bicskei Iván/

Szülinap
/Történetek egy kép alapján – 

3. osztály, Oromhegyes/
Tegnap ünnepeltem a szülina-

pom. Nagyon örültem, amikor 
megérkeztek a vendégek. Sok 
barátnőm felköszöntött. Renge-
teget játszottunk. Játék után tortát 
ettünk. A tortám Hello Kitty for-
májú volt. Szomorú voltam, ami-
kor a szülinapom véget ért, és a 
vendégek hazamentek.  

/ Szabó Evelin/
A szülinapi bulimról mesélek. 

Sok vendég jött hozzám. Renge-
teg ajándékot kaptam. Aminával 
és Ákossal játszottam legtöbbet. 
Gyöngyöt fűztünk és csúszdáz-
tunk. Először pizzát ettünk, utána 
tortát.  Nagyon szomorú voltam, 
amikor a barátaim elmentek.    

/Bálint Anna /
Szombaton délután megérkez-

tek a vendégek Juli szülinapjára. 
Mindenki szép ajándékkal kö-
szöntötte az ünnepeltet. A négy 

jóbarát jót játszott együtt. Mikor meg-
éheztek, bementek uzsonnázni és tor-
tát enni. Lassan beesteledett, és a ven-
dégek fájó szívvel mentek haza.   

/Bata Lara/
Anitának tegnap volt a 9. szülinap-

ja. Kristóf ajándékkal köszöntötte a 
kislányt.  Közben Kornél is megérke-
zett. A többiek nagy hanggal kezdtek 
játszani. A lányok babákkal, a fi úk 
pedig autókkal játszottak. Először 
szendvicset ettek, majd a torta követ-
kezett, ami nagyon fi nom volt. A gye-
rekek jól szórakoztak, és senki sem 
akart hazamenni.    

/Bábinszki Krisztián/

Meseország
Egyszer volt, hol nem volt, volt a 

világon egy kastély. Abban lakott a ki-
rály és a királyné egyetlen kisfi ukkal. 
Ez a kisfi ú nagyon kíváncsi volt.Volt 
a kastélyban tizenkét szoba. Egyszer 
elment a király és a királyné kocsi-
kázni. A fi ú maga maradt, és szépen 
benyitott minden szobába egyesével. 
Minden szobában furcsaságok voltak, 

de amikor az utolsó szobába benyi-
tott, meglátott egy sárkányt, aki egy 
elvarázsolt királylány volt. Addig sár-
kány képében kellett élnie, míg egy-
szer egy herceg le nem győzi. Amint 
belépett ebbe az elvarázsolt világba, a 
sárkány neki is esett. A herceg legyőz-
te a sárkányt, aki átváltozott királykis-
asszonnyá. Itt a vége, fuss el véle. 

Oroszi Armand, 3. osztály, 
Tóthfalu

A tizenkét tündérlány
Egyszer volt, hol nem volt, az 

üveghegytől két sarokkal arrébb volt 
egy szép palota. Ebben a palotában 
tizenkét  tündér lakott apjukkal, a tün-
dérek királyával. Az apa varázslókhoz 
akarta a lányait feleségül adni, hogy 
mindenük meglegyen a világon. Min-
den tündérnek volt egy szobája. A va-
rázslófi ú elment a legelső lány ablaka 
alá, s megkérdezte:

– Édes tündérkém, akarsz-e a pá-
rom lenni?

– Minden örömömet abban lelném! 
– mondta a lány.

Elmondták ezt a hírt a tündér 
apjának, nagy lakodalmat csap-
tak. 

Így történt az utána következő 
lányokkal is. Ám a tizenkettedik-
nél megkérdezte a varázslófi ú:

– Akarsz-e a feleségem lenni?
– Én? A te feleséged? Hiszen 

te nem vagy se tündér, se királyfi ! 
– mondta a tündérlány.

– No, megfi zetsz még szavai-
dért! – mondta a fi ú.

Tudott a fi ú egy boszorkányt, 
akit megkért, hogy rabolja el a 
tündérlányt és dolgoztassa látás-
tól vakulásig. A boszorkány úgy 
is tett. Mikor már három hónapja 
csak dolgoztatta, elment hozzá a 
varázslófi ú, és megkérdezte:

– No, most már akarsz-e a pá-
rom lenni?

– Mindennél jobban szeret-
ném! – mondta a lány.

Nagy lakodalmat csaptak, aho-
vá a világ összes háromfejű sár-
kányát, manóját és boszorkányát 
meghívták. Boldogan éltek, míg 
meg nem haltak.

Sziráki Emina, 3. osztály, 
TóthfaluDobó Kristóf, 3. osztály, Völgyes

Faragó Elisa, 1. osztály, Orom
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Tréfás öregapám 

(tréfás mese)
Hiszed vagy nem, nagyon régen történt még öregapám-

mal. Egy hideg, téli napon kiterelte a nyájat a sivatagba 
legelni. Legeltette, terelgette őket, egyszer csak meglátott 
egy farönköt, így beleesett egy vízcseppbe. Kapálózott, 
hogy kimásszon, de nem bírt, így kénytelen volt átúszni a 
túlsó partra. Mire átúszott, megéhezett. Elővette hát a fu-
rulyáját, és elkezdett falatozni. Ahogy falatozik, az egyik 
lyukból kiugrott egy elefánt, öregapám úgy megijedt, 
hogy felkapta az elefántot, majd felhajította a Holdra. Igen 
ám, csak bajban volt, hiszen a nyáj a vízcsepp másik olda-
lán maradt, hívta is az öregem őket, hogy gyí-gyí, de azok 
csak kukorékoltak. Nem merték a lábujjukat beletenni a 
vízbe. Elindult hát öregapám, hogy megkerülje a vízcsep-
pet. Ment, mendegélt, már három napja ment, ám mire 
megkerülte, méteres hó esett, nem volt mit tennie, lekapta 
a fejéről a cipőjét, ráült, és szánkón csúszott tovább. Talán 
még most is ott csúszna, ha meg nem halt volna.

Bata Nikoletta, 5. osztály, Tóthfalu 
Kincskeresés 
a föld alatt

Egy szép nyári napon a padláson találtam egy 
kincsestérképet.  Izgatottan hajtottam szét a kissé meg-
kopott, gyűrött papírtekercset. Vajon mi lehet benne? 
Rögvest felhívtam a barátnőmet, Mártát, hogy gyorsan 
csomagoljon egy kis ennivalót, mert délben találkozunk 
a parkban. Így is történt. Remegő lábbakkal elindultunk 
a közeli erdő felé. Kezemben szorongattam a térképet, és 
bátortalan léptekkel haladva követtük az utasításait. A ren-
geteg közepébe érve egy festett x jelet pillantottunk meg a 
földön. No, gondoltuk, itt kell ásni!

Ástunk, ástunk, míg egy alagútra nem bukkantunk. A 
baj csak ott kezdődött, hogy az út kétfelé ágazott. Barát-
nőmmel egymásra néztünk, hogy legyen tovább. 

– Most merre menjünk?- kérdeztem tanácstalanul.
– Nincs más választásunk, te jobbra, én meg balra - ja-

vasolta Márta.
– Mi lesz, ha eltévedünk?- szóltam kétségbeesetten.
Kalandtársam eszébe jutott, hogy a szendvics mellé tett 

még egy szelet kenyeret, melynek morzsáit szétszórhat-
juk. Így ha eltévedünk, mindig visszatalálunk ide. Sajnos 
nem vettem észre, hogy közben egy huncut vakond össze-
szedte utánam a morzsákat. A föld alatti alagútban haladva  
díszes ládikóra bukkantam. Az örömöm mégsem lehetett 
határtalan, mert rádöbbentem, hogy Mártával távol kerül-
tünk egymástól. Bánatomban elkezdtem sírni. Szerencsére 
meghallotta a zokogásom. Csodák csodájára a ládikó telis-
tele volt arannyal. Nagy nehezen hazaráncigáltuk, a  tartal-
mát pedig szétosztottuk a rászorulóknak, hogy könnyeb-
bek legyenek a mindennapjaik. Másnap elgondolkodtam 
azon, hogy jó móka volt ez a kaland, de még jobb, hogy 
örömet szerezhettünk másoknak.

Erdélyi Violetta, 5. osztály, Oromhegyes

Szonett az őszről
Ősszel a táj színpompás

darvak szállnak felettünk,
a hajnal még csupa ragyogás,

dér csípte már földünk.
Kertünk már szegényes
a csipkebogyó ragyogó,

madaraktól roskadó,
akár a lila kökényes.

Ökörnyálas, ködös reggelek
úton járó, mogorva emberek,

ki tudja, merre mennek?
Múlik az idő, jön a tél
zúzmarára metsző szél,

havas a tájkép.
Nyilas Sára, 7. osztály, Orom

Szonett a családhoz
Az iskolában csak azt várom,
hogy láthassam a családom.

Húgom üdvözöl: Szia, barátom!
Nem értem, mit mond, de örülök, hogy látom.

Legjobban az estét várom,
hogy apám hazaérjen.

Azután az egész mint az álom,
kívánom: ez az álom véget ne érjen.

A családom nem álom,
de így is imádom,

és mindenben őket látom.
Ők az én világom,

és ennél többet nem kívánom,
mert velük teljes a világom!

Dubicsanac Simon, 7. osztály, Orom

Egyszer volt Budán kutyavásár
Mátyás király egyszer egy napon

maga járt-kelt a határon.
Ott egy szegény ember rossz ökörrel
Szántotta földjét nagy üggyel- bajjal.

A szomszédban egy gazdag ember szántot,
de a szegénynek ő segíteni nem szándékozott.

Ezt látva a király azt javasolja,
a szegény a két lovat kutyáért eladja.

A szegény ember így is tett,
a kutyákkal Budára ment.

Ott a király összehívott sok nemest,
és parancsolta, hogy kutyát venni mind köteles!

Amikor a szegény ember hazatért,
eldicsekedett, hogyan szerzett ennyi pénzt.
A szomszéd gazdagnak sem kellett több,

kutyára cserélt lovat, csikót, ökröt.
Budán jelentkezett a királynál, 
hogy ő is kutyavásárt csinál,

de mondta neki Mátyás király:
csak egyszer volt Budán kutyavásár!

Tóth Tamara, 5. osztály, Tóthfalu
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Biztonságos közlekedés: Utam az 

iskoláig
Kora reggel álmosan tekerem a biciklim az iskola felé.  

Minden nap megteszem ezt az utat, akár többször is, és arra 
fi gyelek fel, hogy nem csak az én fejemben van egy kis 
ébredés utáni zűrzavar,  hanem a többi közlekedőében is. 
Az utcánkból kiérve utam átvezet a főúton. Áttolom a zeb-
rán a járgányom, előtte alaposan szétnézek, jön-e valami. 
Meglepődve tapasztalom, hogy a körülöttem lévők cikáz-
va áthajtanak az autók között. Van, aki a boltba siet, van, 
aki a munkahelyére, de úgy gondolom, első a biztonság. 
A magunké meg a másoké. A pékség előtt lekanyarodok. 
Mögöttem hallom a türelmetlenül dudáló kamionosokat. 
Mikor megveszem az uzsonnámat, úgy döntök, nem haj-
tom a biciklim. Látom az útjelző táblákat, és arra jövök rá, 
milyen egyszerűek, mégis mennyi hasznos információval 
szolgálnak. Talán jobban oda kellene fi gyelnünk rájuk. Az 
iskola elé érve sok barátommal találkozom. Gyalogosok 
és kerékpárosok. Az úton az autók lelassítanak. Jó érzés, 
hogy vigyáznak ránk. A padban ülve is hallom még a kinti 
közlekedés zajait, és arra gondolok, egy kis türelemmel, 
odafi gyeléssel mennyi mindenen változtathatnánk. 

Német Eszter, 8. osztály, Oromhegyes

Az osztályban tizennégyen 
vagyunk

A mi osztályunk egy nagyon különleges osztály. Ha más 
miatt nem, a tizenkét lány és a két szál fi ú miatt. Jól hal-
lottátok! Két szál fi ú! Dominik és Márk, a két igazi túlélő. 
Nem is lehetnének mások, csak túlélők ennyi lány mellett. 
Néha pipák vagyunk rájuk, mert piszkálnak minket, de el-
tűrjük, mert csak fi úk.

Purger Doroti, 6. osztály, Orom
Mikor röpellenőrzőt írunk, akkor ez a huszonnyolc szem 

egyszerre néz fel és kérdi: Miért? Feleléskor mindenki la-
pul, de mikor a tanár egyvalakit felszólít, akkor a többiek 
megkönnyebbülnek, az az egy pedig sóhajtozik. Tornaórán 
sokat nyavalygunk, kiütőcskénél pedig sokat szaladunk. 
Rajzórán hallgatjuk a zenét meg a tanárnő kritikáját. Ma-
tekon a lányok azsenik, de fi zikán a fi úk a nyerők.

Körmöci Márk, 6. osztály, Orom
Vannak nyugodtabb természetű és kicsit helytelenebb 

diákok. A lányok néha idegesítőek tudnak lenni, ilyenkor 
megvicceljük őket. Ez nem komoly, mert általában jól ki-
jövünk egymással. Mindenki jó valamiben. 

Rövid Dominik, 6. osztály, Orom
Az osztály mókamestere Violetta. Zsófi  is néha bebo-

londul, időnként egy papírral játszik, ráírja, hogy „hus”, 
és elkezdi sütögetni a vonalzóival. Szemfüles „baglyunk” 
Rafaella, mindent kiszúr. Ha a zoknid rosszul áll, vagy ha 
a trikód fordítva van rajtad. A matekzseni Kata, az éneke-
sünk Kati. Emese fuvolázik, Márk focizik, Dominik föci-
ben jó, Elina a díva, Jessica az okostojás, Barbi néha kicsit 
sokat beszél, Timike csendes, és én? Én lovagolok.

Hubai Viola, 6. osztály, Orom
Ez az osztály nem mindig összetartó, de igyekszünk 

tenni róla, hogy ne így legyen. Nagyon jó fejek az osztály-
társaim.  

Tratyik Rafaella, 6. osztály, Orom

Az én mesém
Hol volt, hol nem volt, volt egy vaddisznó, aki egy tó-

ban élt. A tó mellett élt egy ember s annak három fi a. Gaz-
dagok voltak, volt mindenféle csalijuk, mégsem tudták 
kifogni a vadat. Egy nap mellettük horgászott egy szegény 
legény. Versenyeztek, hogy ki tudja hamarabb kifogni a 
vaddisznót.

Zsámboki Ádám, 5. osztály, Orom
Volt a kislánynak egy csodatévő furulyája, melybe ami-

kor belefújt, azt kívánhatott, amit akart. A leány nem volt 
nagyravágyó, élelemnél soha többet nem kívánt. Éjszaka 
ellopták a csodatévő furulyát, ezért munkát kellett keres-
nie. Egy gazdag embernél talált munkát.

Remete Karolina, 5. osztály, Orom
A fi ú egyik nap elment tejért a kicsi tanyára, hazafelé 

talált egy szép hófehér macskát, és nagyon megsajnálta, 
ezért hazavitte. Az apja azt mondta, vigye el a macskát, 
mert nekik is alig van mit enniük, de a fi ú megkedvelte 
a cicát, és elrejtette a pajtába. Minden nap megfelezte az 
ételét vele.

Dukai Ármin, 5. osztály, Orom

Kalmár Balázs, 4. osztály, Orom

Tukacs Anna, 4. osztály, Orom
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Elsőként a legöregebb fi ú választott, és ő a legszebb 
lányt választotta, a középső pedig a legcsinosabbat. A 
legkisebb fi únak megmaradt a csúnya lány. A két testvér 
nagy lalkodalmat csapott, a legfi atalabb királyfi  pedig 
naphosszat búsult, mert az ő asszonykája csúnya, sánta 
is volt. Egy nap elment vadászni, útközben találkozott 
egy csiripelő madárkával, aki a földön hevert. Segítségé-
re sietett, a fészkébe tette, mire a madárka teljesítette egy 
kívánságát. 

Borsos Ramóna, 5. osztály, Orom

Az én tréfás mesém
Egyszer építettem egy hatalmas repülőt, amelyben a 

hangya éppenhogy csak elfért. Ezzel a géppel fölrepültem 
az űrbe, úgy, hogy egyből a föld alatt találtam magam. 
Olyan világos volt, hogy az orrom hegyéig sem láttam. A 
hidegtől majd megsültem, ezért fürdőnadrágban a kiszá-
radt patakba csobbantam, hogy felmelegítsem magam.

Surányi Bence, 5. osztály, Orom

AZ ÚJ ISKOLÁBAN
Zentáról érkeztem ebben a tanévben. Nagyon tetszik az 

új iskola. 
Újházi Anasztázia, 5. osztály, Tóthfalu

Adáról érkeztem a 6. osztályba. Nekem azért tetszik ez 
az új környezet, mert kiváló tanárok és tanárnők vannak 
itt, és sok új barátot is szereztem. 

Vuletić Viktor, 6. osztály, Tóthfalu
Eddig Zentán a Thurzó Lajos Általános Iskolába jártam, 

most érkeztem Tóthfaluba. A tanárok és a diákok is na-
gyon kedvesek, a magyar a kedvenc órám. 

Újházi Zsanett, 6. osztály, Tóthfalu
Hajdújárásról érkeztem. Sikerült azonnal beilleszked-

nem az új osztályomba. 
Begovity Kornél, 6. osztály, Tóthfalu

Én Törökbecséről jöttem ide futballozni. A kedvenc tan-
tárgyam a fi zika. Nagyon tetszik, hogy kevesen vagyunk. 

Rényi Alen, 7. osztály, Tóthfalu
Tornyosról érkeztem a tanév elején. Azért tetszik nekem 

ez az iskola, mert az osztálytársaim nagyon rendesek ve-
lem, és az osztályfőnök is segít mindenben. 

Opačić Nikoleta, 7. osztály, Tóthfalu
Nekem az új iskolában minden tetszik, a társaság is na-

gyon jó. Péterrévéről érkeztem. 
Deák Arnold, 8. osztály, Tóthfalu

Törökkanizsáról érkeztem a tanév elején. Ebben az is-
kolában könnyebben megy a tanulás. 

Holló Márió, 8. osztály, Tóthfalu

Szabó Virág, 3. osztály, Orom

Vajda Blanka, 2. osztály, Oromhegyes

Sziráki Emina, 3. osztály, Tóthfalu

Papp Izolda, 3. osztály, Orom
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 Vicc-sarok
- Pistike, melyik óceán ez? 
- kérdezi a tanár a térképre 
mutatva.
A fi ú mélyen hallgat.
- Így van! Ez a Csendes-óceán!

-Anyu! Nagyon fáj a torkom meg 
a hasam is!
- Ó, te szegény! Miből is írtok 
ma dolgozatot?

- Hogy hívják az éhes bálnát?
- Zabálna.

Egy matektanár megy az úton. 
Megtámadja egy bűnöző, de 
hirtelen a bokorból előbukkan 
egy fekete köpegyes, maszkos 
ember és megmenti.
Ekkor a tanár megszólal:
- Ki vagy te?
A megmentő nem válaszol, csak 
egy nagy Z betűt vés a falba a 
kardjával.
- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy 
megmentettél, egész számok 
halmaza!

Pistike felel földrajzórán:
- A földet leginkább egy 
lúdtojáshoz hasonlíthassuk.
A tanár közbeszól, hogy „tjuk”.
Erre Pistike:
- A földet leginkább egy 
tyúktojáshoz hasonlíthassuk...

- Pistike, már megint elkéstél! 
Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy 
lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: 
„Vigyázat, iskola! Lassítson!”

Kifestő

ÍRD BE AZ ÁLLATNEVEKET!
Az itt felsorolt állatneveket úgy kell elhelyezni az ábrában, 

hogy annak minden négyzetébe kerüljön betű. Egy állat neve 
azonban kimarad. Melyik?

BORZ, DARU, DELFIN, EMU, FARKAS, GEPÁRD, HI-
ÉNA, NANDU, PÁRDUC, PÁVA, PUMA, RÉNSZARVAS, 
RÓKA, ROZMÁR, STRUCC, TATU, TEVE, TÚZOK, VIDRA, 
ZSIRÁF.
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