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Szerkesztői üzenet
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
Az idei év igen sikeresnek bizonyult a pályázati eredmények tekintetében is. Mint arról minden számunkban beszámolunk, az iskola
igazgatója folyamatosan azon fáradozik, hogy a pályázati lehetőségeket megragadva emelje az oktató-nevelő munka színvonalát, gyarapítsa az intézmény eszköztárát, karbantartsa, fejlessze az épületek
kapacitásait. A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi–Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásainak
köszönhetően ökológiai és sportnapot tarthattunk (100.000,00 dinár),
megrendezhettük a Tisza mente történelme elnevezésű községközi
helytörténeti vetélkedőt (100.000,00 dinár), három TV készüléket vásárolhattunk, megvehettük a nyári nyitott tanterem bútorzatát, és felújítottuk a titkársági irodát (570.000,00 dinár), emellett biztosítani tudtuk az intézmény névváltoztatásából eredő névtáblák és tájékoztatóﬁgyelmeztető táblák elkészítését és felhelyezését (170.000,00 dinár).
A Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületével közös sikeres pályázat eredményeként a Magyar Nemzeti Tanács anyagi támogatása (25.000,00 dinár) felsős tanulóink aracsi és becsei kirándulásának buszköltségeit biztosította, a másik sikeres pályázatnak köszönhetően pedig (75.000,00 dinár) hangfalakat és hordozható számítógépet
vásárolhattunk.
A NIS 700.000,00 dinár összegű támogatásáról júniusi számunkban már beszámoltunk, ez a beruházás (nyári tanterem felépítése) a
magyarkanizsai önkormányzat 150.000,00 dináros hozzájárulásával pedig hamarosan be is fejeződik.

Kedves Újságolvasók!
Iskolánk Diáklapjának őszi-téli számát tartjátok kezetekben. Most
is arra törekedtünk, hogy időrendi sorrendben számoljunk be az elmúlt időszak eseményeiről, rendezvényeiről, melyekből, mint eddig
is, volt bőven. Ti magatok is aktívan hozzájárultok az újság tartalmához rajzaitokkal, írásaitokkal. Biztosak vagyunk abban, hogy derekasan dolgoztatok az első félévben, hiszen a sok tanulnivaló mellett
helyt álltatok számos rendezvényen, pályázaton és versenyen. Hamarosan következik a megérdemelt pihenés, a téli szünet és a várva
várt ünnepek.
Minden kedves olvasónknak kívánunk jó bizonyítványt, tartalmas
szünidőt és kellemes, meghitt ünnepeket!
A szerkesztőség

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni: Bilicki Nándornak, hogy az
iskola tanulóinak rendelkezésére bocsátotta a diszkóhelyiséget,
valamint az oromhegyesi helyi közösségnek, hogy hozzájárult
a gyermekhét sikeres lebonyolításához. Megköszönjük az oromi
helyi közösség tanácsának is, hogy a Diáklap e száma minden
kis oromi olvasóhoz eljuthat!
Támogatásukat köszönjük!

Eseménynaptár
• Szeptember 1.: iskolánk az idei tanévtől új nevet kapott, a nagy magyar költő, Arany János nevét vette fel. Ezen a napon minden épületben
tanévnyitó és névadó ünnepséget tartottunk.
• Október 5. és 9. között megszerveztük a Gyermekhetet.
• Október 18.: Oromon megtartottuk a Napsugaras ősz elnevezésű
rendezvényt, amellyel az idős embereket köszöntjük. A műsort a művelődési egyesület termében tartottuk, az óvodások, valamint az alsós és a felsős tanulók vettek részt: kórussal és furulyazenekarral, vicces jelenettel,
magyar és szerb nyelvű verses összeállítással, nagyszülőkről szóló fogalmazásokkal, fuvolajátékkal, népdalcsokorral, vicces tánccal és modern
tánccal léptek fel. Oromhegyesen a Napsugaras ősz a Faluházban került
megszervezésre, melyen az iskola tanulói jelenettel, dalokkal, hangszeres játékkal és prózával léptek fel. Tóthfaluban november 8-án tartottuk
az Ifjúsági Otthonban. Felléptek az óvodások, az iskolások egy rövid
jelenettel szórakoztatták a közönséget, de a Tutti diákzenekar is vidám
hangulatot teremtett. A résztvevőket fonott kaláccsal és teával kínálták a
szervezők. Remete Gabriella
• Október 23-án kiránduláson vettek részt az oromi, oromhegyesi
és tóthfalusi felsős diákok. Óbecsén a Than Emlékházat nézhették meg,
ahol 28 tudományos interaktív játék – eszköz kapott helyet. Ezt követően
a Tisza-parton sétáltak, majd Vajdaság egyik legkorábbi építészeti emlékéhez, az aracsi pusztatemplomhoz utaztak. A kirándulás utolsó állomása
a Sóskopó volt, környékünk természetvédelmi területe.
• Október 28-án öko-és sportnapot tartottunk Oromon, melyen jelen volt iskolánk minden tanulója. A programokat Fejős Edina
biológiatanárnő, Kukli Šćekić Tijana rajztanárnő és Pletikoszity Tibor ﬁzikatanár készítették elő. A futóversenyt követően párhuzamosan
zajlottak a foglalkozások: amíg látványos ﬁzikai kísérletek és egy rövid
előadás zajlott a környezetvédelemről a laboratóriumban, azalatt az ebédlőben és az udvaron kézműveskedhettek az osztályok. A megmozdulás
célja a jövő polgárai jellemének formálása volt az ökológia és sport segítségével.
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• November 14-én a Jó Pajtás sakkversenyén vett részt iskolánk
néhány tanulója, amit Csókán tartottak. A csapat tagjai Püspök Ármin,
Rövid Dominik, Körmöci Márk, Orcsik Gergely, Papp Róbert, Kalmár
Alex, valamint Purger Doroti és Tóth Tamara voltak. Eredményük 21
győzelem és egy döntetlen lett. Legeredményesebben Püspök Ármin
szerepelt négy győzelemmel, Kalmár Alex pedig elsősként három győzelmet könyvelhetett el ezen a rangos versenyen!
• November 28-án Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete
idén tizedik alkalommal hirdette meg az Ezer Esztendő című irodalmi és rajzpályázatot, melynek iskolánk volt a házigazdája. Témája egy
adott népmese illusztrálása, elmesélése, leírása, majd előadása volt, korcsoporttól függően. A szemlét ünnepi műsorral nyitották meg az iskola
negyedikesei. Vajda Attila, iskolánk igazgatója, Magyarkanizsa Község
Pedagógus Egyesületének elnöke üdvözölte a versenyzőket és a jelenlévő pedagógusokat. A zsűri csoportonként három tanulót emelt ki a szemle legjobbjaiként. Minden versenyző oklevelet kapott, a kiemeltek pedig
könyvjutalomban részesültek.
• November 30-án A Tisza mente története elnevezésű helytörténeti vetélkedő szervezője és házigazdája volt iskolánk. Igazgatónk ötleteként és egy sikeres pályázat eredményeként közel száz, Magyarkanizsa
községbeli, zentai és királyhalmi 6-8. osztályos tanuló ismerte meg a
térség történelmét az őskortól 1849-ig, és 22 csapat (44 tanuló) mérte öszsze erejét a témában szervezett versenyen. Iskolánkból ajándékkönyvet
kapott Újházi Anasztázia és Tóth Tamara.
• December 4-én az oromhegyesi alsósok vidám műsorral köszöntötték a Mikulást, aki december 7-én Oromra is ellátogatott, apró ajándékkal kedveskedett, a gyerekek pedig versekkel, dalokkal köszöntötték.
Mindezekről a programokról részletesen olvashattok iskolánk honlapján, mely a http://www.aranyjanos.edu.rs címen érhető el. Látogassátok bátran! Sok hasznos információ, érdekesség és a megtartott műsorok,
események képanyaga található itt.
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Gyermekheti beszámolók
Gyermekhéten történt
Szerdán elmentünk Oromra egy
színdarabot megnézni. Mátyás
királyról szólt a történet. Csütörtökön kerékpároztunk, egész Völgyest bejártuk. Pénteken elmentünk Oromra sütögetni. Kék nap
volt. Remélem, máskor is ilyen jó
lesz a gyerekhét!
Kovács Kornél, 3. osztály,
Völgyes
Pénteken
délben
mentünk
Oromra hamburgert sütögetni.
Hagymásat ettem, és nagyon ízlett. Később egy kicsit fociztunk,
majd hazamentünk, és délután
negyed négykor indultunk a diszkóba. Izgultam, hogy milyen lesz.
Sok ismerőssel találkoztam, sokat
táncoltam a barátaimmal. Nekem a
diszkó tetszett a legjobban.
Muhi Márk, 3. osztály,
Völgyes
A katedra másik oldalán
Krisztinával elhatároztuk, hogy
gyerekhéten szeretnénk a 2. osztályosokat tanítani. A tornateremben
először egy kicsit fogócskáztunk,
gyakorlatokat csináltunk, aztán adj
király katonát, majd stafétajátékokat játszottunk. Nagyon szépen végezték a feladatokat. Azt mondták,
hogy remélik, jövőre is taníthatjuk
őket. Amikor átöltöztek, szépen
visszavezettük őket az osztályukba. Másnap cukorkával jutalmaztuk őket. Nagyon örültünk, hogy
taníthattunk.
Lackó Réka és Versegi Krisztina, 5. osztály, Orom
A gyerekhét második napján a
barátommal matematikát tanítottunk az elsősöknek. A tanító néni
megmutatta a könyvben, hogy melyik feladatokat csináljuk meg. A
4

behívtunk a tornaterembe. Először láncfogócskát játszottunk,
majd bemelegítettünk. Ezután
fekete-fehéreztünk, végül pedig
cápáztunk. Amikor az óra végén
tornasorba álltak, mindenki kapott
két szem cukorkát. Mi nagyon jól
éreztük magunkat, csak remélni
Hétfőn reggel az első órában a tudjuk, hogy a kicsik is élvezték az
kis elsősöknek tanítottam magyar órát.
Hubai Viola, 7. osztály, Orom
nyelvet. A tananyag aznapra a v
betű elsajátítása volt. A gyerekek
kíváncsi szemmel néztek rám. Sok
A gyermekhét
feladatot megoldottunk, és rengeteget játszottunk, közben jókat
szerdai napja
nevettünk. Igyekeztem kevés házit
Szerdán a délelőtti órákban bábadni. Gyorsan elmúlt az idő. Aján- előadást néztünk meg. Két színészdékba csokikaticabogarat kaptak. nő adta elő, akik Temerinből érkezÉrdekes volt a kicsiket tanítani, tek. Az előadás címe Igazság volt,
szeretném magam jövőre is kipró- szerepelt benne Mátyás király is.
bálni kistanítónéniként!
Véleményem szerint nagyon vicces
Tukacs Anna, 5. osztály, Orom és tanulságos előadás volt.
Miklós Jessica, 7. osztály, Orom
Dobó Katával tornaórát tartottunk a 3. osztályos tanulóknak.
A gyermekhéten
Először két fogócskával kezdtünk,
nyújtás is volt, majd három stafétatörtént
játék következett. A gyerekek nem
Október elején gyermekhetet
nagyon hallgattak ránk, ennek elle- szerveznek a tanárok, aminek mi
nére mi jól éreztük magunkat. Azt tanulók nagyon örülünk. Ilyenkor
mondta a tanító néni, hogy jövőre különböző programokon veszünk
is menjünk, várnak minket!
részt, és nem kell annyit tanulni
Tratyik Rafaella, 7. osztály, sem.
/Bene Dávid /
Orom
Hétfőn fürödni mentünk a
magyarkanizsai gyógyfürdőbe.
Barátommal, Dominikkel taní/Jaksa Katarina/
tottam a 3. osztályban. TestneveDélután fél négykor indult a bulésórát tartottunk. Nagyon jó volt, szunk az iskola elől. Mikor odaérfőleg azért, mert nem kellett órán tünk, gyorsan átöltöztünk, és már
lenni, meg azért is, mert a gyere- mentünk is fürdeni. Az osztálykek jól viselkedtek.
társaimmal főleg a nagymedencéKörmöci Márk, 7. osztály, ben úszkáltunk. A barátnőimmel
Orom megpróbáltuk a kézenállást és a
bukfencezést is a vízben. A tanító
Zsóﬁval testnevelésórát tartot- néni megengedte, hogy ugráljunk
tunk az első osztályban. Amikor a vízbe. Sajnos gyorsan elszaladt
lekísértük őket, segítettünk a ci- az idő, és indulnunk kellett haza.
pőjüket bekötni, majd mindenkit
/Bata Lara/

halmazokat adtuk elő. Adtunk házit, de játszani is volt idő. Az osztály nagyon jól viselkedett, ügyesek voltak és hallgattak ránk. Reméljük, máskor is fogunk tanítani!
Kalmár Balázs és
Papp Róbert, 5. osztály, Orom
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Gyermekheti beszámolók
Kedden reggel buszra szálltunk,
és bementünk Magyarkanizsára
a Sportválasztó nap helyszínére,
ami a futballpályán volt. Kaptunk
a tanító nénitől egy lapot, melyen
tizenhárom sport volt. Választani
kellett ötöt.
/Erdélyi Kamilla/
Ezeket a sportágakat ha kipróbáltuk, matricát kaptunk érte. Ha
összegyűjtöttünk öt darabot, karkötőt kaptunk.
/Bicskei Erik/
Szerdán az ötödik óra után egy
szórakoztató előadást láttunk, ami
Mátyás királyról szólt. Csütörtökön stafétajátékokat játszott minden alsós.
/Rekecki Dávid/
Péntek délelőtt sütögettünk. Az
én virslim kicsit sokára sült meg,
de nagyon ﬁnom lett.
/Sarnyai Kitti/
Délután diszkó volt. Vettem
szörpöt és csipszet is. Sajnos fél
hétkor szólt a tanító néni, hogy
most már irány hazafelé
/Szabó Evelin/
De jó lenne, ha sűrűbben lenne
gyermekhét!
/oromhegyesi 4. osztály/

A Gyermekhéten:

– Szerintem a legjobb program
a főzés és a diszkó volt. Sajnáltam, hogy akkor nem jutottunk
el Oromra, de szerencsére bepótoltuk, és nagyon jól éreztem magam.
(Horváth Petronella)
– A fürdés volt a legjobb, ezt
mindig nagyon várom.
(Konc Szabolcs)
– Jól szórakoztunk a diszkóban, de a főzést is kár lett volna
kihagyni.
(Horváth Kitti)
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– Örültem a színnapoknak és a
stafétajátékoknak.
(Tóth Teréz)
– Élmény volt, hogy mi magunk
készíthettük a krumplipaprikást.
(Bicskei Kristóf)
– Jó volt a sportnap, és az ökonapon a közös futás is tetszett.
(Pósa Henrietta)
– Élveztem a programokat, különösen a diszkót és a stafétajátékokat.
(Bata Tamás)
– A sportnapokon is nagyon jól
éreztük magunkat, és a rövidített
óráknak is örültünk.
(Bata Réka)
– Ezen a héten sokat szórakoztunk. Együtt volt szinte mindenki: sportoltunk, főztünk, színházi
előadást néztünk.
(Dobó Csaba)
– A diszkót mindig várjuk, és
itt-ott egy kis rövidítés sem volt
ellenünkre.
(Bata Szóﬁa)

Gyermekhét
Tóthfaluban

Hétfőn tornaórán számháborúztunk, délután pedig úszni mentünk
Kanizsára. Kedden sportválasztó
napunk volt. Nekem legjobban a
kajak tetszett. Szerdán mindenki
belőtte a séróját, és fölvette a pizsamáját (kivéve azt, aki otthon
hagyta). Suli után a Tájházban
kézműveskedtünk. Csütörtökön
jöttek a kvízkérdések, és a palacsintaevés. Ó, milyen ﬁnom is az
őszibarackos palacsinta! Pénteken
délelőtt mesét néztünk, de délután
már a discoban buliztunk. Nekem
nagyon tetszett ez a gyermekhét.
Remélem, hogy jövőre is meg fogják szervezni!
Sziráki Emina, 4. osztály

A gyerekhéten eljött egy néni
a Mancs Állatvédő Egyesülettől.
Az egyesület olyan állatokkal
foglalkozik, amelyek az utcán
kóborolnak árván. Ezeket befogadják, és azon vannak, hogy jó
és kényelmes helyet készítsenek
nekik. Az előadás felhívta a ﬁgyelmünket arra, hogyan bánjunk
jól a háziállatokkal, és legalább
kétszer sétáltassuk meg őket.
Szerintem ez az előadás jól jött,
mert nem mindenki bánik úgy a
kedvencével, ahogy kellene.
Kávai Jácint, 5. osztály

Kincskeresés

Csütörtökön következett a
kincskeresés. Mindenkit csapatokba osztottak. Minden csapat választott magának nevet,
mi a Bablevesek lettünk, de
volt Tropyx, Papagájok és Kockásfülű Nyulak elnevezés is. A
csapatokat külön hívták fel a
kvízkérdésekhez, addig a többiek
foci- és kézilabdamérkőzéseken
vettek részt. A végén behívtak
bennünket az előcsarnokba az
eredményhirdetésre, mindenki
ahhoz mérten kapta meg a cédulát. A mi papírunkon ez állt: „Ott
keresd a kincset, ahol a sok okos
ül.” Kis gondolkodás után a tanári felé vettük az irányt. A nyereményünk egy zacskó süti volt.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Böröc Anna, 5. osztály
Október 9-én, hatodik óra után
az osztállyal egy asztalt és egy
grillsütőt pakoltunk ki a tornaterem mellé. Az osztályfőnök
autójából is kipakoltuk a kellékeket a hamburger készítéséhez.
Az összes ﬁú elment futni a nagy
dombra, a lányok pedig az osz5
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tályfőnökkel készítették a hamburgert. Mikor készen lettünk,
sorba álltunk a töltelékért, mindenki egy hamburgert ehetett.
Miközben ettünk, fociztunk is.
Dukai Botond, 5. osztály
A tanterem meszelése azzal
kezdődött, hogy megkerestük rá
a pénzt. Mindenki sütött otthon
süteményt, amit aztán a piacon
árultunk a falusiaknak. Az összegyűlt pénzből megvettük a festéket. Az iskola karbantartói segítségével egyik nap bemeszeltük
az osztályt. Az osztály minden
tanulója szívesen dolgozott. Az
én csoportom segített a legtöbbet, mert mi meszeltünk és takarítottunk is. Mindenkinek nagyon
tetszett a végeredmény.
Dukai Nikoletta, 8. osztály

Kovács Kornél 3. osztály, Völgyes

szülőket, falusiakat. Andrea és én
voltunk kint egyszerre, a sütiket
hamar szétkapkodták. Rengeteg
ember segített, és hála a mi szorgos kezünknek, meglett a szükséAz osztállyal már év eleje óta ges összeg, és más fontos dolgoktervezzük, hogy bemeszeljük a mi ra is tudtunk félretenni.
kis termünket. Az osztályfőnökOpačić Nikoletta, 8. osztály
kel együtt kitaláltuk, hogy mindenki hoz magával egy kis sütit,
Úgy döntöttünk, hogy október
és sütivásárt tartunk a bolt előtt. 5-én sütivásárt tartunk a bolt előtt,
Időpont szerint be volt osztva, ki de az időjárás miatt átpakoltunk a
mikor várja a kedves, adakozó nagy fa alá. Kati tanító néni volt
Muhi Gréta 3. osztály, Völgyes
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az első vevőnk, nagyon jól beindította a mi kis „vállalkozásunkat”.
A pénzt az osztály meszelésére
szántuk, és össze is jött a kellő
összeg.
Király Andrea, 8. osztály

Öko-nap

Amikor odaértünk, lepakoltuk a
kabátunkat, és már készültünk is a
futóversenyre. Én ugyan nem lettem helyezett, de azért élvezetes
volt. Később játékkészítésre mentünk, ahol szörnyeket készítettünk
különböző újrahasznosítható dolgokból. A program befejeztével
egy újfajta kő–papír–olló játékot
játszottunk, ami jó szórakozás
volt. Az uzsonna következett,
ami pizza volt és szörp. Ezután
megnéztünk egy bemutatót, ami a
hangról szólt, és pár kísérletet is
bemutattak nekünk, majd az eredményhirdetés során megismerhettük a legutóbbi rajzpályázat
helyezettjeit. Ezek után indultunk
haza. Nekem nagyon tetszett az
egész nap.
Oroszi Armand, 4. osztály
Diáklap – 2015. ősz-tél
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A gyors csiga
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy nagyon gyors csiga. Ez a csiga
egy varázsmezőn élt. Sokan csodálták a gyorsaságát. Minden ismerőse
azt javasolta, hogy nevezzen be egy
csigafutamra. Reggel aztán elindult
a versenyre. A varázsmező dombjain
felfutott és lefutott… felfutott és lefutott… felfutott és lefutott…
Fejős Szabolcs, 2. osztály, Orom
Az egér meg a sajt
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, még a kurta farkú
malacon is túl, élt egy egér. Az egér
talált egy sajtot. Meg akarta enni, de
a macska elkergette. Meg akarta enni
a sajtot, de a macska elkergette. Meg
akarta enni a sajtot, de a macska...
Kovács Katalin, 2. osztály, Völgyes
Kedvenc vadállatom
Kedvenc vadállatom a szirti sas.
Megtalálható Európában, Ázsiában,
Észak-Amerikában és Észak-Afrikában. A hegyvidékeket, sziklafalakat
és a nyílt területeket kedveli. Tollazata barna, a tollak vége szürkés. Főként
emlősökre és madarakra vadászik.
Költési időszaka februártól júliusig
tart. Szirtekre és magas fákra készíti
a fészkét. Évente egyszer költ, ilyenkor a tojó két tojást rak, ami 43-45 nap
múlva kel ki. A ﬁatal madár 65-70 nap
múlva repül ki a fészkéből. Azért szeretem, mert nagyon szép madár.
Terényi Rómeó, 2.osztály, Tóthfalu
A panda ritka állat, Kína erdeiben él. Bundája puha, fehér és fekete foltos. Szoptatja kicsinyét. Ha
több utóda születik, csak egyet nevel
fel. A panda felmászik a bambuszra,
és a ﬁatal, gyenge hajtásokat eszi.
Azért kedvelem, mert aranyos, puha
játékmackónak tűnik.
Szabó Fruzsina, 2.osztály, Tóthfalu
Egy repülőtányér utasa voltam
Egy reggel arra ébredtem, hogy a
kertben vagyok, és egy repülő csésze-
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aljban fekszem, melyben egy zöld színű gomb volt. Megnyomtam a gombot, és repülni kezdett. Sokáig utaztam csillagtól csillagig, míg egy óriási
szivárványszínű bolygóig jutottam.
Amikor leszálltam, sok-sok minion
szaladt elém. Mindegyik azt kiabálta, hogy „bitárbun”. A minionok azt
akarták, hogy szerezzem meg a kétmillió éves kristálykoronát, mert ez
eddig egy minionnak se sikerült. A
minionkirály adott egy táskát, amiben
ugráló papucs és kristálypor volt. Az
első akadály, amin át kellett jutnom,
egy óriási szakadék volt. Elővettem
az ugráló papucsot, sok ugrálás után
ugrottam egy nagyot. Amikor földet
értem, pont a korona mellé érkeztem.
Megfogtam, és el akartam indulni, de
egy nagy szakadék volt előttem. Rájöttem, ha a kristályport a szakadékba
szórom, a két partrész összehúzódik.
Így jutottam vissza a minionokhoz,
akik királynőjükké koronáztak. Felébredtem, és nem láttam a minionokat.
Juhász Ivett, 3. osztály, Orom
Egy téli reggelen úgy gondoltam,
hogy felszállok az űrhajómmal. Felvettem a szkafanderem, és beültem a
rakétámba. Begyújtottam a sugárhajtásom, és kirepültem az űrbe. Éppen
Hawaii felett repültem, amikor találkoztam egy ufóval. Zöld színű volt
hupilila pöttyökkel. A keze a fenekén
volt, és három lába volt. Amikor leszálltam a Merkúrra, az ufó is odarepült, és rám ugrott. Birkóztunk, de
egyikünk sem tudott győzni. Ezután
elmentünk az ufóboltba, vettünk egyegy csokit, és jóízűen megettük. Megbeszéltük, hogy jövőre ő jön el a Föld
bolygóra.
Huszák Dávid, 3. osztály, Orom
Arra ébredtem, hogy egy űrhajóban
vagyok. Egyszer csak egy marslakó jött elő, nagyon megijedtem tőle.
Kedves volt, bemutatta a barátait.
Zimzi, Zumzu és Zámzá kezet fogtak
velem, és megmutatták az otthonukat.
Csodálatos volt a bolygó! Minden le-

begett, mintha én is repültem volna!
Bemutatták a legújabb játszóteret,
ami olyan szép volt, mint egy álom!
Nem is csoda, mert reggel, amikor
felébredtem, rájöttem, hogy csak
álom volt. Remélem, hogy ma éjjel
tovább álmodom!
Berec Flóra, 3. osztály, Orom
Egy szép délután kint játszottam
az udvaron, és egyszerre egy repülő
csészealj szállt le. Az ajtaja kinyílt,
egy rémísztő alak jött ki belőle. Azt
kérdezte, van-e kerozinunk, mert neki
kifogyott. Megtankoltuk a gépet, és
elvitt a Megasztráda nevű űrpizzázóba. Amikor megtelt a hasunk, elvitt a
Plútóra, hogy sétáljuk körbe. Azután
elmentünk egy szuvenírboltba, ahol
egy csillagot választottam emlékbe.
Hazavitt a Földre, otthon mindenkinek elmeséltem, hogy milyen kalandban volt részem.
Vajda Bence, 3. osztály, Orom
Az elmúlt nyáron az iskolaudvarban sátortáboroztunk. Nagyon nehezen tudtam elaludni. Amikor végre
sikerült, nagyon furcsa álmom volt.
Egy földönkívüli jött el értem. A csészealj nagyon fényesen ragyogott.
Kiszállt belőle egy zöld kis űrlény,
és azt mondta, hogy szeretné nekem
megmutatni az ő világát. Messzire
utaztunk, ahol minden sötét, szürke
és poros volt. A nagy sötétséget csak
a többi űrlényke lámpása törte meg.
Körbevettek, és kíváncsian meresztgették a szemüket. Próbáltak megérinteni ragacsos kezükkel. Féltem, és
abban a pillanatban felriadtam, reggelig le sem hunytam a szemem.
Körmöci Regina, 3. osztály, Orom
Két állatbarát
Két barát, Ákos és Karesz kimentek a tópartra fürödni. Ahogy nézelődtek, megláttak egy horgászt, aki a
tiltott területen horgászott. A két barát kieszelt egy tervet. Ákos bement a
vízbe, és elterelte a halász ﬁgyelmét,
addig Karesz kiöntötte a vödörből a
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halakat. A gyerekeknek sikerült a tervük, a horgász elment. Ákos és Karesz boldogan kiáltották: mi vagyunk
a legjobb állatbarátok!
Muhi Gréta, 3. osztály, Völgyes
A pórul járt macska
Egy szép délután Foltos, a kutya
békésen szunyókált az ablak alatt,
Cirmi pedig az ablakpárkányon játszott. Cirminek megtetszett egy cserép virág. Elhatározta, hogy megijeszti Foltost. Addig piszkálta a cserepet,
míg az le nem esett. Az ablak mellé
volt támasztva a gereblye. A cserép
épp ráesett, a gereblye eldőlt, pont
Cirmi orrára. Keservesen nyivákolt.
Foltos látta ezt, és azt mondta:
– Aki rosszat akar, pórul is jár.
Káposzta Ármin, 3. osztály,
Völgyes
Békakaland
A nádasban élt egy békacsalád. A
kisbékák naphosszat hancúroztak.
Kíváncsian odaugráltak minden állathoz. Egy napon úgy gondolták,
ideje megismerni a világot. Egymás
után ugrálva elhagyták a nádast. Nem
győztek csodálkozni, hogy mennyire
más a part, mint a nádas. Ahogy ott
ugráltak, egyszer csak az egyikük egy
piros karónak ütközött. Nagyon megijedt. Elkezdett hangosan brekegni. A
piros karó a gólya lába volt, aki mindjárt meg akarta enni a jó falatot, de a
béka fürgébb volt, és azonnal visszaugrált a biztonságos nádasba. Meg is
fogadták, hogy akármilyen érdekes is
a part, egy jó ideig nem hagyják el a
nádast.
Böröc Sára, 3.osztály, Tóthfalu
A kisbékák mentek, mendegéltek,
mígnem összetalálkoztak a nyuszival. Egész nap hancúroztak, de rájuk
esteledett. A nyuszikának haza kellett
mennie, a kisbékák pedig leheveredtek az egyik pocsolyába. Reggel az
állatkák jajveszékelésre ébredtek. A
barátjuk volt az, akit egy vadász fogott el.
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– Mentsük meg! – mondta az egyik
béka.
– Jó! – felelték kórusban a testvérei. Megmentették a barátjukat, és
boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
Rózsa Heléna, 3.osztály, Tóthfalu
Amint mentek, mendegéltek a kisbékák, összetalálkoztak két gólyaﬁókával. A kicsik nem tudták, hogy ők
ellenségek. Játszadoztak, ugráltak, elfeledkeztek az időről, és nem mentek
vissza a szüleikhez. A béka- és gólyaszülők már nagyon féltették kicsinyeiket. Mikor elkezdték keresni őket, a
szülők összefutottak egymással, és
amikor kiderült, hogy mindkét család gyermekei eltűntek, eldöntötték,
hogy együtt keresik tovább őket. A
keresés során beszélgettek egymással,
és kibékültek. Közben előkerültek a
csemeték is. Még ma is barátként él a
békacsalád a gólyacsaláddal.
Sarnyai Dzseszika, 3. osztály,
Tóthfalu
Reggel otthon
Ma reggel anyu ébresztett telefonon. Kimentem a nappaliba, bekapcsoltam a tévét, és öltözni kezdtem,
közben néztem a kedvenc mesémet.
Ezután fogat mostam, majd anyu hívott, hogy indulhatok az iskolába.
Mielőtt elindultam, adtam a kiskutyáknak enni. Utána felvettem a kabátot, sapkát, cipőt, és már a biciklin is
voltam. A kutyáim nem akartak elengedni, de nagy nehezen sikerült elmenekülnöm. Minden reggel így indul
a napom. Remélem, hogy a jövőben
már egyedül is fel tudok kelni, és nem
kell anyunak csörgetni.
Dobó Kristóf, 4. osztály, Völgyes
Reggel anya szokott ébreszteni.
Mindig nehézkes az ébredés, de főleg
hétfőn. Amíg én reggelizem, addig
apa megeteti a kutyákat, anya pedig
elkészíti apukám teáját. Ezután felöltözöm, megmosdom, fogat mosok és
megfésülködöm. Indulok az iskolába,
apa pedig a földekre dolgozni. Anya
otthon marad. Főz, mos, takarít. A

reggelek jók, de jobbak lennének, ha
tovább lehetne aludni.
Szabó Virág, 4. osztály, Orom
A szerda reggel zűrös reggel. Testvéremmel mindig 6 óra 50 perckor
keltenek fel. Mielőtt elindulnánk,
reggelizünk, fogat mosunk, megmosdunk, átöltözünk az iskolás ruhába,
amit minden reggel kikészít nekünk
anya. Ezután a fésülködés van soron.
Apukám már 6 órakor elindult a munkahelyére. Anyukám szerda reggel piacra, a testvérem és én pedig iskolába
megyünk. Nekem a reggel nem a kedvenc napszakom, mert nem szeretek
korán kelni.
Bontovity Kitti, 4. osztály, Orom
Reggel az iskolában
Ezen a reggelen nagyon mély alvásban voltam. Hiába csörgött a telefonom, nem ébredtem fel rá. Arra riadtam fel, hogy anya bekiabált a szobába:
– Lányok, keljetek fel, mert elaludtunk!
Gyorsan kipattantam az ágyból, és
rohantam öltözni, fésülködni, mosdani.
Máskor fél óra sem elég az elkészüléshez, most tíz perc alatt készen lettünk.
Nagyon ideges voltam, hogy a tanító
néni mit fog szólni, hogy elkéstem.
Bekopogtam az ajtón, és benyitottam
a tantermünkbe. A tanító néni nevetett,
és így szólt:
-Csak ha nem vagy beteg!
Leültem a helyemre, és kipakoltam
a könyveimet. Nagyon megkönnyebbültem, hogy nem lett probléma a késésből.
Szabó Dorina, 4. osztály, Tóthfalu
Csodaországban
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király s annak egy ﬁa. Egyszer
a királyﬁ elindult feleséget keresni. Elérkezett egy hatalmas erdőbe. Az erdő
közepén egy zöld tisztás volt, ezüst
és arany virágokkal. A királyﬁ megpillantott egy száztornyú palotát. A
kastélyban tündérek és manók laktak.
Egy manócska elárulta a ﬁúnak, hogy
a századik szobában egy szépséges
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királykisasszony mély álomba merült.
A királylány csak akkor ébred fel, ha
virágszirmokkal szórják be a szobáját.
A királyﬁ a tisztásról csodálatos szivárványszínű virágokat hozott, és teleszórta a lány szobáját, aki felébredt, és
rögtön egymásba szerettek. A királyﬁ
elvitte apja országába, és nagy lakodalmat csaptak.
Nógrádi Edvin, 4. osztály, Orom
Tündérvarázslat
Egyszer volt, hol nem volt, volt
Édességország. Ebben az országban
volt egy Csokoládéváros. Egyik reggelen Vattacukor tündérﬁ és Drazsé
tündérlány nagy durrogásra ébredt.
Kikukucskáltak mézeskalácsházuk
ablakán. Volt mit látniuk! Mindenfelé
cukorka, bonbon, rágó és nyalóka repkedett. Rafaelló, a tündérek királyának új varázslata nem sikerült. Vattacukor és Drazsé a segítségére siettek.
Megkeresték a király varázskönyvét.
Gyorsan fellapozták, közben potyogtak a pattogós cukorkák. Végül egy
szivárványszínű nyalóka ütötte ki a
kezükből a könyvet. Láss csodát! Épp
a jó varázsigénél nyílt ki! Rafaelló
hangosan kiabálta a bűvös szót: Csiribiri pattantyú!
Végre csend és rend lett a tündérek
birodalmában. Megették a sok édességet. Ha az édesség nem fogyott volna
el, a mesém is tovább tartott volna.
Zabos Ákos, 3.osztály
Oromhegyes
Az elvarázsolt törpe
Egyszer volt, hol nem volt, élt egy
királyﬁ, aki egy nap úgy gondolta,
elindul új barátokat keresni. Ahogy
az erdőben ment, találkozott egy törpével. Gyorsan összebarátkoztak, és
együtt mentek tovább. Mentek, mendegéltek, találkoztak egy boszorkánynyal, aki odaszólt nekik: Ti, gyertek
ide hozzám!
Tudták, hogy ez csapda, és belökték egy gödörbe. Abban a pillanatban,
ahogy a boszi megsemmisült, a törpe
királylánnyá változott. Így történt,
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hogy a barátságból szerelem lett.
Mácsai Nikolett, 3. osztály
Oromhegyes
A boszorkány és a macskája
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy csúnya boszorkány és
macskája. A vén asszony elgondolta,
hogy varázsfőzetet főz, ami a macskát emberré változtatja. Elindult a barátjához segítséget kérni. Azt mondta,
versenyezzenek, ki tudná hamarabb
megfőzni a kotyvalékot! Elkezdődött
a verseny. A boszorkány győzött, a
barátja pedig mérgében egérré változott. A macska ráugrott az egérre, és
bekapta. Ezután belefetyelte az italt, és
szép kislánnyá változott. Ettől a naptól
kezdve a boszorka és a kislány együtt
varázsoltak.
Balázs Kolos, 3.osztály
Oromhegyes
A tündér tanácsa
Egyszer volt, hol nem volt, valahol
Nekeresden túl egy hegy mellett, élt
egy király, és annak egy ﬁa. Egy nap a
király elküldte ételt keresni a ﬁát, mert
egy morzsányi ennivaló sem volt otthon. Ment, mendegélt, míg el nem érte
az erdőt. Szegény már nagyon búslakodott, mert besötétedett, és üres kézzel
kellett hazaindulnia. Ekkor egyszeriben
ott termett egy tündér, és azt mondta a
ﬁúnak, hogy induljon el észak felé, ott
találni fog egy várat. A környéken keressen egy botot, aztán pihenjen le, s
ha meglát egy boszorkányt, suhintson
rá, mert ha nem így tesz, akkor az kővé
változtatja. Így is tett, a királyﬁ kővé
változtatta a banyát. A varázslat pillanatában a banyából gyönyörűséges leány
lett. A királyﬁ hazavitte a kisasszonyt,
és hét országra szóló lakodalmat tartottak. Ha a királyﬁ nem így tett volna, az
én mesém is tovább tartott volna.
Pekla Kitti, 4. oszály, Oromhegyes
A sánta királylány
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét
országon is túl volt egy király és annak
egy sánta leánya. Egy nap a király ki-

hirdette, hogy annak adja az országát
és a lánya kezét, aki meggyógyítja a
sántaságát. Meghallotta ezt Jancsi, aki
nagyon szegény volt, hát elment szerencsét próbálni. Ment, mendegélt,
egyszer csak találkozott egy öregaszszonnyal, aki elárulta, mitől gyógyul
meg a kisasszony. Ez nem volt más,
mint egy varázserejű csengő. Az öreganyó még egy táltos paripával is megajándékozta. Jancsi a táltos segítségével megszerezte a csengőt, háromszor
megrázta, a királyleány meggyógyult,
és táncra perdült. A király nagyon
megörült, és Jancsinak adta az országát és a lánya kezét. Nagy lakodalmat
csaptak, és boldogan éltek, míg meg
nem haltak.
Toldi Amina, 4. o., Oromhegyes
Az aranytojás
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy madár, aki aranytojást tojt.
Egy óriási fán lakott. Amikor ezt a király meghallotta, kihirdette, hogy aki
megszerzi az aranytojó madarat, annak
adja a legkisebb leányát és fele királyságát. Jöttek is királyﬁak, grófok, válogatott cigánylegények, de egyiküknek
sem sikerült felmászni az óriási fára,
amin a madár fészkelt. Egyszer egy
szegény legény is elhatározta, hogy jelentkezik a királynál. Elindult, s ment,
mendegélt, míg egy öregasszonnyal
nem találkozott.
– Jó napot, öreganyám!- mondta a
legény.
– Szerencséd, hogy öreganyámnak
szólítottál! Ezért kérhetsz tőlem bármit! - köszönt vissza.
A szegény legény azt kérte, hogy segítsen neki felmászni az óriás fára. A
néne azt javasolta, hogy készítsen magának kutyabőrből csizmát. Készített
is, és már mászott is. Hét nap, hét éjjel
csak mászott, mire felért. Le is hozta a
madarat és a tojásokat, és a király elé
vitte. A király betartotta az ígéretét, és
neki adta a legkisebb leányát és fele királyságát. Máig is boldogan élnek, ha
meg nem haltak.
Rózsa Kornélia, 4.o., Oromhegyes
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Felsősök tollából
Kirándultunk
Egy pénteki napon elmentünk kirándulni az 5. osztállyal
Becsére. Első megállásunk egy
szép nagy templom volt, rengeteg szép dolgot láttunk benne.
Utána elmentünk sétálni, megnéztük a gátat, majd pihentünk.
Ezután megnéztük a Than-házat, és ügyességi játékokat játszottunk, nagyon érdekes volt.
Ezután busszal elmentünk az
aracsi pusztatemplomhoz, ami
romokban áll, mert nagyon régi.
Nekünk nagyon tetszett ez a kirándulás, sok mindent megtudtunk Becséről és Aracsról.
Csikós Tamás és Nemes Kevin,
5. osztály, Orom

órákon mókázni sosem
restell.
Ramóna kontya
mindennap egyforma,
haját mindig ugyanúgy
hordja.
Aleksa szereti a vicceket,
efféléket maga is
szerkesztget.
Szilárd az osztály réme,
bár senki sem fél tőle.
Bogi a nádszál,
szívesen kosarazik a pályán.
Ármin a kis focista,
szobája falán ott lóg
a góllista.
Az osztályban tizenheten
vagyunk,
a verselésben immár
kifulladtunk!
Kovács Rita, 6. osztály, Orom

Hidd el, ha valakinek segítesz,
és látod az arcán a hálás mosolyt, többet ér, mint a pénz.
Király Heidi, 6. osztály,
Orom
Fél Szerbia „nyaral” télen

Szerbia lakossága jelentősen
meg fog csappanni, mivel az
állam meglepte kisnyugdíjasait egy bahamai körúttal, melyre
karácsony előtt kerül sor. Egyúttal feladta a leckét a helyi szállodaláncoknak az érkező turisták
elszállásolásával kapcsolatban.
Unaloműzés céljából rengeteg
kísérőprogrammal készül a szigetvilág őslakossága: vadvízi
evezés, hegymászás, sziklaugrás, szörfözés, tűzzsonglőrködés. Emellett még nagyon sok
Az osztályban tizenheten
Segíts, ha segíthetsz
színes tevékenység várja a lazívagyunk…
tást igénylő tatákat és mamákat.
Sok ellentét van a világban,
Nyilas Sára, 8. osztály, Orom
Az osztályban tizenheten
például jó-rossz, fehér-fekevagyunk,
te, szép-csúnya. Van egy olyan
Munkaakció a régi
kevesebben a lányok,
ellentét, ami sokaknak fáj, ami
iskolánál
mint a ﬁúk.
kihat sokak életére, ez pedig a
Bazsi az osztály bohóca,
szegény-gazdag ellentét. Sok
Egy szép, őszi napon összevicc nála minden óra.
olyan ember van, akik nehezen fogtunk, és elmentünk takarítani
Lilla az észkombájn,
tudnak kenyeret is az asztalra a régi iskolához. Noét egy talicsa tanulásban az első
tenni, de mi segíthetjük őket, kában toltam, így már az elején
helyen áll.
egész évben! Télen adhatunk jól kifáradtam. A mi osztályunk
Köztünk sok a zenész,
nekik tűzrevalót, vagy ha idős takarította az iskola elejét, kiBence, Saša, Karol,
személy, akkor ellapátolhatjuk vágtuk a kis fákat, gallyakat, de
Petra, Niki és én.
a havat a háza előtt, és meleg öl- csak egy nagy fejsze volt náÁdám csupa-csupa erő,
tözéket ajándékozhatunk nekik. lunk, ezért Rolival hazamentünk
súlyemelő lesz, ha felnő.
Tavasszal
veteményeskertbe a kisebb baltákért. Később hozMárk a kék szemű szőke,
való magokat vehetünk, nyáron tak nekünk szendvicset, szörszőke herceg lesz belőle.
ﬁgyelünk, hogy elegendő vizet pöt, kekszet. Nagyon ﬁnom volt
Heidi kedves lány,
igyanak, ősszel pedig összese- minden, jó sokat ettem, ezért
könnyen barátokra talál.
Valentin a másodmókamester, perhetjük a lehullott leveleket. megfájdult a hasam. A végén
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Felsősök tollából
már rosszul voltam, de kibírtam,
sosem takarítottam még ilyen jó
kedvvel. Ez volt életem legjobb
takarítása.
Dukai Lénárd, 6. osztály,
Tóthfalu

Lát az utcán sok népet,
az udvarban fát vivének.
Bíró udvarába fát visznek,
érte semmit nem kérnek.
Elszállt az idő felette,
s egy poroszló jött elébe.
Őt a bíró elé küldé,
néki köszönetet mondé.

Mindenki vitt valamilyen kerti
szerszámot. Tamara, Lola és én
lapátoltunk az iskola fala mellett.
Ezután következett az uzsonna.
A bíró munkába fogja,
Az üdítőt Ágota tanárnő oszhátát ostorral megcsapja.
totta, az ennivalót pedig Sára
Dolgozik serényen, mint a
tanárnő. Sokan hazamentek, de bolond,
mi maradtunk, mivel megkérestére a hasa korog.
tek rá, s persze tóthfalusiak vagyunk, ezért kötelességünknek
Másnap elmegy Kolozsvárra,
tartottuk. Egy óráig maradtunk.
a gőgös bíró udvarába.
Nagyon kifáradtunk. Jól éreztem
Jól megfeddi, leteremti,
magam, de fáradt is voltam.
országából kiűzeti.
Újházi Anasztázia, 6. osztály,
Bicskei Viola 5. osztály,
Tóthfalu
Oromhegyes

Pályázatra írt verseink,
fogalmazásaink

Egyszer volt Budán
kutyavásár

A kolozsvári bíró

Szokása szerint Mátyás járta
az országot,
mikor meglátott két embert,
aki szántott.
Az egyik hat, a másik két
ökörrel dolgozott,
odament hát a gazdaghoz,
mert a hat ökör túl sok volt.

Mátyás eljöve Moldvából,
a csatatér városából.
Lován azon gondolkoda,
bejuthat-e Kolozsvárra.
Eljuthat-e Kolozsvárra,
szép kis szülővárosába,
hol az életét leélte,
hol anyja bölcsőjébe tette.
Kocsisgúnyában elmenve,
királyi pompát levetve.
Mátyás mit gondol magábaˈ,
leül a hentes kispadra.
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Mátyás hiába kérte, nem kapta,
mert a gazdag is tíz
körömmel kaparta.
Így hát furfangos király
módjára
megoldja az esetet
szegény ember javára.

Szerencsétlen paraszt
becsapva érzi magát,
hisz két ökör árán kutyát
venni nagy butaság.
Ám tudta, az ő oldalán áll
az igazság,
mert a király ellenére van
a gazság.
Úgy tett, ahogy kérték,
pedig a vásárban a kutya
nem érték.
Mindenki csodálkozott,
ámult-bámult,
ő bizakodva kínálta az árut.
Megjelent a király
a főnemesekkel,
távozott a szegény ember
teli zsebekkel.
Jó summa ütvén a markát,
rögtön indult venni
néhány marhát.
Csodálkozott a falu
apraja-nagyja,
honnan az öregnek pénze
ilyen fogatra!
Látván ezt a kapzsi
szomszédja,
minden vagyonát kutyára
fordítja.
El is vitte őket Buda városába,
bele is tört a bicskája
a számításba.
Ott jött a király álruhában,
és így szóla:
„Tudd meg barátom,
hogy egyszer volt
Budán kutyavásár,
s többet soha!”
Erdélyi Szonya 5. osztály,
Oromhegyes
11
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Felsősök tollából
A zöld bolygó pályázat
díjazottjai (Részletek)
Őseink az anyaföldet
úgy tisztelték,
mint mi a kincset.
A zöld fákért s a tiszta vízért
adta az ember minden hitét.
Mi gyakran kihasználjuk,
nem törődünk vele.
Olajáért, érceiért gázlón
taposunk,
a környezetre alig gondolunk.
Állandóan csak szennyezünk,
jövőnknek keresztbe teszünk.
Vért izzadunk,
úgy dolgozunk,
s bolygónkkal nem f
oglalkozunk.
Szeretem e zöld bolygót,
de félek, mi lesz vele…
Szíve már gyengül,
alig lüktet,
s mi ezt nem vesszük észre.
Nyúlj le a szemétért, pajtás!
Nem árt egy kis hajlás!
Fák és virágok illatát
beszippantani,
ezeket az értékeket kell
megőrizni.
Beszédes Emese, 7. osztály,
Oromhegyes

a tiszta víz hullámzik.
Magas hegyek csúcsai,
erdőinek szavai:
„Kedves, drága gyerekek!
Bennem szépet leljetek.
Vigyázzatok nagyon rám,
hadd pompázzon még a fám.”
A gyerekek így felelnek:
„Nem lesz szemét, füst,
gomolygó,
vigyázunk rád, zöld bolygó!”
Pekla Izabella, 6. osztály,
Oromhegyes
Természet
Szeretem a fák
koronáinak zöld színét,
A reménység jelét.
A tavaszi rügyfakadást,
Az újjászületést.

Jaj, ha tudnátok, mennyire fáj
a hátam, meg a valagam, mert
jól elvertek Mátyás emberei, de
ha már ezt elmondtam, kezdem
Minden elültetett fa és virág
az elején. Az úgy volt, hogy egy
Földünk reménye és élete.
nap a bíró jó sok fát hozatott a
így lesz zöld a bolygónk,
háza elé, és nem volt, aki leviMelyen vidáman élni jó.
gye a pincéjébe. Mit volt mit
Magosi Emese, 7. osztály, tenni, rá kellett kényszeríteni
Tóthfalu
Kedves Földlakók!

Miért nem véditek bolygótokat? Miért szennyezitek?
Azt hiszitek, hogy ha csatŰrhajómból mi látszik ott?
lakoztok egy Facebook csoTávcsövem zöld képet
porthoz, és nézegetitek a kémutatott.
peket, jobb lesz a Földnek?
Látok én ott minden szépet:
rügyező fákat, zöldellő rétet, Tévedtek! Csak kihasználjátok, nemhogy szerencsésnek
virágot a tóparton,
éreznétek magatokat, hiszen
ladikot a patakon,
nagy mázli, hogy kialakult
sok felszálló madarat:
az Élet a zöld bolygón! A safecskét, gólyát, darvakat.
A folyóparton kislány játszik, ját otthonotokat szennyezi12

tek, de fogalmatok sincs, hova
menjetek, ha vége a Földnek...
Nagyon ostobák vagytok ti,
emberek! Azt hiszitek, rám
költözhettek? Azt várhatjátok!
Inkább mentsétek meg a bolygótokat! Néhány tipp: szelektáljatok, hasznosítsatok újra,
ültessetek több fát és még sorolhatnám. De a legfontosabb:
tegyétek félre a mobilt, és éljetek a jelenben! Hajrá! Szorítok
nektek!
Szurkol nektek: Mars bolygó
Purger Doroti, 7. osztály,
Orom
A kolozsvári bíró

Zabos Ákos, Bata János 3. osztály, Völgyes
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Felsősök tollából
néhány embert, hogy bejöjjenek elpakolni a temérdek rönköt. Ebben csak az volt a gond,
hogy bezavartam a királyt is.
Hát honnan ismerhettem volna
fel, amikor még sosem láttam!
Rácsaptam háromszor is a hátára, mert nem tudtam, hogy ki ő,
meg nagyorrúnak is csúfoltam.
Nem vettem észre, hogy három
farönkre ráírta a nevét. Másnap
eljött Mátyás királyi palástban,
és kérdezősködött, hogy mi történt tegnap, persze mi mindent
tagadtunk. Egy idő után elrendelte, hogy gurítsák le az összes
fát, és addig-addig gurítgatták
Mátyás szolgái, hogy a három
fa a felettesem elé került. Ekkor
azt mondta a nagy nemes: Olvasd el, amit ezeken a fákon ír.
Erre a bíró: - Mátyás… Mátyás… Mátyás…
Letérdelt királyunk elé, és így
szólt: - Csak a fejemet ne, csak
azt ne!
Urunk viszont nem kegyelmezett: - De bizony, hogy az
lesz!
Nekem azt mondta, hogy én
csak azt tettem, amit felettesem
mondott, ezért én csak három
pálcát kaptam.
Hát így történt ez az eset, de
soha nem felejtem el.
Csikós Noé, 5. osztály,
Tóthfalu

Oromhegyes 2. osztály.: Vajda Zalán, Döme Brigitta, Rekecki Annabella, Pekla
Annabella, Takács Rebeka, Dávid Orsolya, Bálint Iringó, Bilicki Réka, Kis Léda

mindennapos, hiszen a futballedzések során volt részem mindkettőben. Nekem a porról az jut
eszembe, hogy száraz, meleg
időben a pálya kemény az edzéseken. A földműveseknek viszont a por rossz termést jelent.
A keresztény hitünkben pedig a
létezés alapját jelenti a „porból
lettünk, porrá leszünk” mondat.
Ha adunk a porhoz egy kis vizet,
és sár lesz belőle, már az őszt látom szemeim előtt. A sár pedig a
földműveseknek a jó termés reményét jelzi. Édesanyám egyiknek sem örül, hol a port szidja,
hol a sarat. Mindenki számára
mást jelentenek e szavak. Sáros
időben is porba tiporhatjuk az
ellenfelet, pedig ilyenkor a bePor és sár
csületről beszélünk. Az életnek
tehát elemi részei. Nélkülük nem
Por és sár, két mindennap lehet elképzelni a világot!
használatos szó, mely az életben
Virág Zalán, 7. osztály,
sok jelentéssel bír. Életemben is
Tóthfalu
Diáklap – 2015. ősz-tél

Hogyan lettem
tóthfalusi diák?
Emlékszem, húsvétkor a tanító
néni egy hirdetést adott ide, hogy
vasárnap három órakor labdarúgó válogatás lesz Tóthfaluban.
Elmentem a szüleimmel, elsőre
minden nagyon furcsa volt. Az
edzőm azt mondta, hogy tehetséges vagyok, és járhatnék az
akadémiára is. Nagyon sokat
gondolkoztam rajta, de úgy döntöttem, hogy eljövök. Első nap
nagyon sokat sírtam, mert hiányoztak a szüleim, de az anyukám meg az apukám támogattak.
Elmúlt az első hét, és gyorsan
telt a többi is. Nem bántam meg,
hogy eljöttem, mert sok barátom
lett. Az álmom az, hogy egyszer
focista legyek, de még nagyon
sokat kell dolgoznom ezért.
Viola Ádám, 5. osztály,
Tóthfalu
13
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Versenyeredmények

Versenyeredmények az első félévben
Ezer esztendő: Erdélyi Bálint, Oláh Lara, Kovács Katalin, Terényi Rómeó, Sándor Szabolcs és
Tukacs Anna.

Oromhegyes
Dányi Napok- környezetvédelmi rajzpályázat:
Dobricski Réka- jutalom, Pekla Kitti, Rózsa Kornélia - dicséret (4.osztály).
Fekete Mihály Matematikaverseny: Erdélyi
Szonya (5. osztály) -3.hely, Dobó Csaba (8. osztály)
- dicséret.
A Nyári olvasási verseny jutalmazottai:
Suknović Áron, Döme Brigitta, Dávid Orsolya (2.
osztály), Fendrik Dorina, Zabos Ákos, Mácsai Nikolett (3. osztály), Rózsa Kornélia, Szabó Evelin,
Bata Lara (4. osztály), Bicskei Viola (5. osztály), Erdélyi Violetta, Sarnyai Beatrix, Sőreg Dorottya (6. osztály),
Horváth Petronella (7.osztály), Bata Szóﬁa, Pekla Klaudia
(8. osztály).
Öko-nap- irodalmi és rajzpályázat: Hubai Enikő 1.o.,
Bene Dávid 4.o., Erdélyi Szonya 5.o., Pekla Izabella 6.o.,
Beszédes Emese 7.o.

Orom

Kovács Katalin 2. osztály, Völgyes

Öko-nap irodalmi és rajzpályázat díjazottjai: Purger
Doroti 7. o., Nyilas Sára 8.o.
Fekete Mihály Emlékverseny: 5 dicséret: Bakázs Ákos,
Kalmár Balázs, Papp Róbert, Surányi Bence, Szögi Lilla.
Kalmár Balázs és Papp Róbert továbbjutott Kecskemétre a
Nemzetközi Matematikaversenyre.

Tóthfalu

Nyári olvasási verseny: Jutalmak: 2. osztály: PüsNyári olvasási verseny: 2. osztály: dicséret: Dobó
pök
Anett; 4. osztály: Szabó Dorina; 5. osztály: Káposzta
Luca, Nagy György Egon, Firic Dianna, Fejős Szabolcs,
Annabella
Losonc Alex, Faragó Eliza, Kovács Viktória; Jutalom:
Öko-nap irodalmi és rajzpályázat díjazottjai:
Torma Varga Laura.
Magosi
Emese 7.o.
3. osztály: dicséret: Berec Flóra, Pakai Roland, Szalkai Jázmin, Huszák Dávid, Vajda Máté,
Rúzsa Kristóf, Szokol Márk, Körmöci
Sakkversenyen
Regina, Sörös Kongita, Krgovic Viktória, Vajda Bence; Jutalom: Juhász
Ivett.
4. osztály: dicséret: Bontovity Kitti,
Papp Izolda, Sóti Ábel; Jutalom: Nógrádi Edvin.
5. osztály: dicséret: Balázs Ákos,
Lackó Réka, Lackó Rebeka, Papp
Róbert, Versegi Krisztina; Jutalom:
Tukacs Anna.
6. osztály: dicséret: Bicskei Boglárka, Borsos Ramóna, Szögi Lilla; Jutalom: Surányi Bence.
7. osztály: dicséret: Miklós Jessica,
Purger Doroti; Jutalom: Dobó Kata.
8. osztály: jutalom: Nyilas Sára és
Szalkai Kristóf.
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Szórakozzunk

Találós kérdések

Színezd ki a képet!

1. Fejem gombóc, orrom répa, mégsem vagyok ehető. A kalapom lyukas fazék, könnyen le is vehető. Ki vagyok én?
2. Csap vagyok és csöpögök, mégsem
szerel szerelő. Télen láthatsz, ha a fagy
embert házba terelő. Ki vagyok én?
3. Olyan, mint a rossz gyerek, az utcákon tekereg. Bekukucskál minden lyukon, mégse csípik sehol nyakon. Mi az?
4. Nem vagyok pék, de nem ám! Nincsen lisztem, nincs szitám. Ám amerre én
járok, sűrűn-sűrűn szitálok. Ki vagyok
én?
5. Ha leesik, nem törik, ha meleg van
eltűnik. Minden gyerek neked örül, szánkóm rajtad vígan repül. Mi az?
6. Hegy tetején születtem, fagyos szél
sem bír velem, leveleim hegyesek, szúrnak, mint a kis szegek. Ki vagyok én?
7. A szekerem igen derék, nem kell
bele tengely, kerék. Nem húzza ló, mégis
halad, havas dombon messze szalad. Ki
vagyok én?
(Megfejtés: 1. hóember, 2. jégcsap,3.
szél, 4.köd, 5. hó, 6.fenyő, 7.szánkó)

Keresztrejtvény


Egy kis tréfa...
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A megfejtés a tél egyik jellemzĘje.
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-Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Hogy lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat,
iskola! Lassítson!”
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-Hányasra feleltél?
- Kettesre.
- Miből?
- Kegyelemből.




-Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a
hasam is!
- Ó, te szegény! Miből is írtok ma dolgozatot?
Tanár a diákhoz:
- Ha jól felelsz egy kérdésemre, megkapod a kettest földrajzból. Hány csillag
van az égen?
- 2.316.524. - feleli a diák.
- Hát ezt meg honnan vetted?
- Ez már egy második kérdés, tanár úr.
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Mikulásvárás Oromhegyesen

Őszi futóverseny

Napsugaras ősz Tóthfaluban
Grillezés
Napsugaras ősz Oromon

Sütögetés Oromhegyesen

Szerkesztők:
Csikós Anita
Kádár Judit
Majlát Hermina
Priboj P. Vesna
Vas Sarolta
Adatbevitel:
Bagány Igor
Műszaki szerkesztés:
Gyetvai Szabina
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