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Szerkesztői üzenet
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK
– A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásának köszönhetően számítástechnikai eszközöket és bútort kapott iskolánk.
– A Bethlen Gábor Alapítvány támogatását eszközfejlesztésre és az Arany-napok elnevezésű program megszervezésére fordítottuk.
– Az októberi gyermekhét és a májusi Együtt az iskola elnevezésű programok megvalósítására iskolánk ugyancsak támogatást
kapott a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárságtól.
– Az oromi épület tornatermének felszerelése szintén a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti KisebbségiNemzeti Közösségi Titkárságnak köszönhetően újult meg.
– A Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett pályázaton nyert eszközökből számítógépeket és iskolai padokat tudtunk beszerezni.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük a segítséget!

Kedves Újságolvasók!

Mögöttetek van egy újabb tanév, előttetek pedig a jól megérdemelt nyári szünidő áll. Az értesítő könyvecskék hamarosan
gazdájukra lelnek, és ezzel hivatalosan is befejeződik a tanulás azok számára, akik a tanév alatt megtették dolgukat.
Igyekezzetek kihasználni a nyár minden percét, kiránduljatok, jelentkezzetek nyári táborokba és olvassatok is!
Mindenkinek jó bizonyítványt, kellemes nyarat, a nyolcadikosoknak pedig sikeres záróvizsgát kíván
A Diáklap szerkesztősége

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az oromi helyi közösség tanácsának, hogy a Diáklap nyári száma is
(az előzőekhez hasonlóan) minden kis oromi olvasóhoz térítésmentesen eljuthat!

Eseménynaptár

• Január 27. Szent Száva napja: Az iskola tanulói
ünnepi műsorral és művelődési szemlével tisztelegtek
Szent Száva, a szerbiai iskolák védőszentjének emléke előtt. A nemzeti-vallási ünnepre való tekintettel
az iskolában koljivot készítettünk az iskola minden
tanulója és dolgozója számára.
• Február 5. Farsangi jelmezbál: A fergeteges
buliban mindenki ropta a táncot. A legötletesebb jelmezek jutalmat kaptak. A mulatságot a finom farsangi fánk elfogyasztásával zártuk.
• Március 2. Iskolanap: 2015. szeptember 1-jén
vette fel iskolánk Arany János nevét, a költő születésnapján pedig minden épületben tematikus műsort
készítettek a magyartanárok.
• Március: nőnapi műsor: A nemzetközi nőnap tiszteletére az iskola tanulói idén is alkalmi műsorral készültek minden épületben. Március 15.: ünnepi műsorral
emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról. A műsort
a felsős tanulók adták elő, melyben jelenet, tánc, vers,
ének váltotta egymást. Tóthfaluban az ötödik osztályos
tanulók a Földesúr és az ördög című színdarabot játszották el, a hetedikesek pedig ünnepi verseket szavaltak, és
egy dalt is énekeltek. Csikós Noé, 5. osztály
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• Március végén a közelgő húsvéti ünnep alkalmából minden épületben műsort készítettünk.
• Április 5-én tartottuk meg a községi szavalóverseny iskolai selejtezőjét. Idén is sok diák tanulgatta
a rímeket, hogy közülük hatan iskolájukat képviselve
megmutathassák tehetségüket a magyarkanizsai József Attila Könyvtárban is.

• Április 11-én megemlékeztünk a magyar költészet napjáról.
• Május 6.: a Vöröskereszt felvette soraiba iskolánk elsős tanulóit.
• Május 13.: megtartottuk az RTS CROSS futóversenyt.
• Május 25-én szerveztük meg a sorrendben IX.
Együtt az iskola rendezvényt, ilyenkor a négy iskolaépület minden tanulója közösen tölt el egy napot.
Az idei Együtt az iskola az olimpia jegyében zajlott.
• Június 3-án és 4-én kerül sor a nyolcadikosok
ballagására.
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Alsósok tollából
Én, a házőrző

Én egy kedves, aranyos és barátságos kisállat vagyok. A szőröm szép
barna, de néhol láthatsz rajtam egykét fehér foltot is. A téli, hideg hónapokra jól megnövesztem a bundám,
de a tavasz beköszöntével levetem a
„nagykabátom”. Szép, csillogó barna
szememmel meggyőzően pillantok
a gazdimra. Játékos teremtmény vagyok, imádom, ha a gazdim simiz.
Én őrzöm, vigyázom a házat. Nem
szeretem, ha az állatorvos sétál az
udvarban, olyankor mindig mérgesen
ugatok. Engem Mancsnak hívnak, és
ha valaki nem jött volna rá, kutya vagyok.
Sziráki Emina, 4. osztály,Tóthfalu

Bemutatom magam…
(őszinte gondolatok a tóthfalusi
2. osztályosoktól)

Barna szemű és hajú kislány vagyok, kicsit szeleburdi. Mindenben
próbálok segíteni. Nem szeretem a
halat, de a matekot annál inkább. Egy
kicsit duci vagyok. A színek közül a
lilát és a barnát szeretem. Hegedülök
is, néha ímmel-ámmal, néha vidáman.
Szeretek a szabadban lenni. Várok
minden vakációt, de addig sokat kell
melegíteni a széket.
Böröc Sára
Szőke hajú és kék szemű lány vagyok. Hosszú hajam van. Gyorsan futok. Szép hangom van. Szeretem a lila
és a narancssárga színt.Kedvenc állataim a cica, kutya, a tigris és az oroszlán. Kedvenc évszakom a nyár. Nagyon
szeretek labdázni és úszni. Hajlékony
vagyok. Szeretem a magyarórát és
az osztálytársaimat. Nem szeretem a
spárgakrémlevest. A fogaim kicsit öszszevissza állnak. Csellón és zongorán
játszom.
Rózsa Heléna
Kék szemű, szőke hajú kislány
vagyok. Kicsit okos,vicces és szorgalmas vagyok. Szeretem a hosszú
ruhákat, a cipőket és az edzőcipőket.
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Szoktam anyának segíteni pakolni, ha
búcsúra vagy más ünnepre készülünk.
Szeretek olvasni és iskolába járni. A
tesómmal néha veszekszünk.
Sarnyai Dzseszika
Barna hajú és szemű kislány vagyok. Kedves, vicces és okos.Nagyon
szeretem a macskákat meg a kutyákat.
Rajzolni is szeretek. Kistermetű vagyok. Nagyon szeretek úszni.
Vörös Alexandra

A tolltartóm (leírás)

Az én tolltartómat Szabadkán
vettük. Egy nap anyukám meglepett
vele. Nagyon megörültem neki, mert
kék színű, és egy autó van rajta. Nem
túl nagy, de ami kell nekem, megvan
benne. Van benne vonalzó, faszínes,
ﬁlctoll, körző, töltőtoll. Nagyon szeretem, mert cipzáros, és nem esik ki
belőle semmi. Remélem, sokáig fogom használni!
Rúzsa Kristóf, 3. osztály, Orom
…első osztályban kaptam. A mintázata egy versenyautó, pontosabban
Formula-1. Téglalap alakú. Hossza
22 cm. Kívülről kék, belülről szürke
színű, cipzáros, a belseje két részes.
Mindennek megvan a helye: a ceruzának, töltőtollnak, törlőguminak és
a hegyezőnek is. Szeretem, mert már
régóta megvan.
Szokol Márk, 3.osztály, Orom
…anyukámmal vettük Szabadkán
egy könyvkereskedésben. Téglalap
alakú. Szövetből készült, rózsaszín és
lila színű. Az elején három lány található, az egyik kiskutyával. Két cipzárja van, két részből áll. Az elsőben
vannak a patentceruzák, faszínesek,
törlőgumi és a hegyező. Másik részében vannak a ﬁlctollak, a vonalzó, a
körző, a tintatörlő, a tinta. Azért szeretem, mert sok hely van benne, és
könnyen elfér a táskámban, meg azért
is, mert anyukámmal együtt vásároltuk.
Szalkai Jázmin, 3. osztály, Orom

…Szegeden vettük. Mikor megláttam, rögtön megtetszett, mert a kedvenc énekesnőm van rajta, Violetta. A
színe rózsaszín, és műanyagból van.
Téglalap alakú, mikor kinyitom, találok benne sok ceruzát, törlőgumit, hegyezőt, vonalzót és órarendet. Nagyon
szeretem, mert sok minden elfér benne.
Mácsai Nikolett, 3. osztály, Oromhegyes
A régi tolltartóm tönkrement, így
elmentünk egy zentai papírkereskedésbe, és vettünk egy újat. Fekete alapon
szép Mari cicás macskaminta és rózsaszín díszítés van rajta. Textilből és műanyagból készült. Téglatest alakú. Van
benne ceruza, törlőgumi, színesek, ﬁlcek, vonalzó és töltőtoll. Nagyon szeretném negyedikben is használni, mert
ez a legszebb tolltartóm.
Fendrik Dorina, 3. osztály, Oromhegyes

A bazsarózsa

Virágzása pünkösd ünnepének
idejére esik, emiatt pünkösdi rózsának is hívják. 40–80 cm magas, évelő növény. Fényes levelei megnyúlt
tojásdad alakúak. Csészeleveleinek
száma öt, a bíborvörös szirmoké átlagosan nyolc. Gyógynövényként is
ismert. Napsütötte helyet igényel,
meghálálja az öntözést. Tőosztással
szaporodik. Csodálatos színekben
pompázik, szép dísze a kertnek.
Bata Edina, 3. osztály,
Oromhegyes

A rózsa

…a rózsafélék családjába tartozik,
főleg a mérsékelt égövre jellemző
növény. Kétszáz faja ismert, nyáron
virágzik. Hajtásai tüskések, szőrösek vagy kopaszak. Magasságuk 2-5
m, a kúszó fajoké 20 m is lehet. Van
vörös, rózsaszín, sárga és fehér rózsa
is. A többsége illatos. A szaporítás
dugványozással vagy szemezéssel
történik. Csokrot készítenek belőle,
valamint arctisztítótejet, rózsavizet
és rózsaolajat.
Bajusz Péter, 3.osztály, Oromhegyes
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Alsósok tollából
Ilyenek vagyunk –
az oromhegyesi
4. osztályosok

Nevem Bábinszki Krisztián, és
10 éves vagyok. Magasságom 139
cm. Testalkatom soványkás. Hajam
világosbarna, mint a Kinder csoki színe. Szemem zöldesbarna. Mozgásom
gyors. Érdeklődésem főleg a traktorok
iránt van…
Bálint Anna vagyok, de mindenki
csak Pankának hív. Elég magas vagyok, és nem kell tégla a zsebembe,
amikor fúj a szél. A hajam sötétbarna.
Kiengedve szeretem hordani, de anya
sokszor befonja.
Én, Bata Lara, alacsony termetű
vagyok, és legnagyobb sajnálatomra utolsó a tornasorban. Szemem színe kék, amit hosszú pillák öveznek.
Vékony hajlékony testem van, így a
testnevelésórákon ügyesen el tudok
végezni minden gyakorlatot. Általában
nyugodt, békés a természetem…
Bene Dávid vagyok. Magasságom
143 cm, és nem vagyok túl testes. Bőröm színe kreol. A hajam csoki, akár a
szemem. Erős vagyok. Szeretem az állatokat, szívesen segítek anyunak főzni…
11 éves ﬁú vagyok, és Bicskei
Eriknek hívnak. Magasságom 142
cm, az alkatom telt. Hajszínem szőke,
a szemem kék. Szeretek sportosan öltözködni. Hobbim a pecázás, a barkácsolás, a focizás és a néptáncolás, de
íjászkodni is szeretek…
Nevem Bicskei Iván. Szemem színe
kék, a hajam barna és rövid. 141 cm
magas vagyok és 34 kg, az iskolában a
tornasor közepén állok. Sokak szerint
ﬁgyelmetlen vagyok. Szeretek iskolába
járni, bár az ellenőrzőket nem kedvelem…
Cérna Csenge vagyok. A magasságom közepes, 153 és fél cm. A testal-
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katom átlagos. Az arcom hosszúkás.
A hajam gesztenyebarna és göndör.
Jó tulajdonságom, hogy nem beszélek
vissza a szüleimnek…
Nevem Dobrički Réka. A koromhoz
képest magas vagyok, 155 centi. Se
nem kövér, se nem sovány az alkatom.
Hajam barna, a szemem pedig kékeszöld színű. Kezem hosszú, ami azért jó,
mert mindent elérek vele. Jó tulajdonságom, hogy szeretek barátkozni…
A nevem Erdélyi Kamilla. Nemsokára tizenegy éves leszek. 144 centi vagyok. Az arcom néha piros, mint
az alma. A hajam barnássárga színű.
A szemem kék, mint az ég. Szerintem
jószívű, kedves és segítőkész vagyok.
Kedvelem a drámajátékot…
Engem Jaksa Katarinának hívnak.
A termetem 142 centi, magasabb vagyok a bátyámnál. Az alkatom sovány.
Szemem színe kék, de van benne egy kis
zöld árnyalat. A hajam szőke. Segítőkész vagyok…
A nevem Kókai Anna, 11 éves vagyok. A termetem alacsony. Nem vagyok kövér, de nem is vagyok sovány.
A hajam színe világosbarna, a szemem
is barna. Az arcom gömbölyű. A fülem
nagy, mint édesapámé. A hobbim a kézilabda…

A nevem Rózsa Kornélia, 11 éves
vagyok. A termetem magas, és vékony
vagyok. Az arcom kerek, mint egy
labda. A szemem zöld színű. A hajam
gesztenyebarna. Hobbim a kézilabdázás és az olvasás. Jó tulajdonságom a
kedvesség és a segítőkészség…
Nevem Sáringer Andreas, és 10
éves vagyok. Az osztály legmagasabb
ﬁúja vagyok. Átlagos az alkatom. A hajam szőkés barna, a szemem barna. Jó
tulajdonságom, hogy szeretem az állatokat…
Sarnyai Kittinek hívnak, de a családban Huginak becéznek. Magas a
termetem. Sovány a testalkatom. Barna a hajam, kissé göndör a vége, de
jobban szeretném, ha egyenes lenne.
Tengerkék a szemem, akár anyunak,
apunak és a testvéremnek. Szeretek alkotni, kreatívkodni…
Nevem Szabó Evelin, 11 éves vagyok. Termetem közepes, a koromhoz
képest szerintem magas vagyok. Testalkatom nem is kövér, nem is sovány.
Hajam és a szemem barna. Hobbim a
kézilabdázás és a gyöngyfűzés…
Takács Rékának hívnak. Termetem
alacsony, az alkatom telt. A hajam és
a szemem barna. A mozgásom nem
gyors. Hobbim a ﬁlmnézés. Legjobban
a farmernadrágot és a rövid ujjú blúzt
szeretem.

Pekla Kitti vagyok, alacsony és vékony kislány. A hajam barna színű. A
szemem zöldes barna. A szám keskeny.
A lábam izmos és hosszú. Jó futó vagyok. Kedves, aranyos és okos vagyok,
de idegesítő is tudok lenni…
Nevem Piontek Andor, 142 cm vagyok. Kicsit izmos vagyok. Otthon a
barkácsolást kedvelem…

Egy kócos ﬁú néz rám a tükörből,
aki én vagyok, Toldi Ákos, 11 éves.
Termetem alacsony. Alkatom sovány.
Hajam szőkésbarna, rövid, mindig égnek állítom. Mozgásom fürge. Hobbim
a focizás és a futás.

11 éves kisﬁú vagyok, 142 és fél centiméter, a nevem pedig Rekecki Dávid.
Közepes alkatú és termetű vagyok. Az
arcom kerek, a szemem barna, míg a
hajam gesztenyebarna színű. Az orrom
hegyén van egy kis szemölcs. Ha valami nehéz házimunka van, akkor szívesen segítek…

Én egy 11 éves lány vagyok, akit
Toldi Aminának hívnak. Termetem
alacsony, 138 centi. Alkatom sovány.
Szép hosszú a hajam és a derekamig
ér. Szemem színe sötétbarna, mint a
gesztenye. Szerintem visszahúzódó,
csendes lány vagyok. Hobbim a kézilabda és a futás…
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Kirándultunk
Tarán voltunk

tünk, természetﬁlmet néztünk meg
Végül az állatkertbe mentünk.
a Tara történetéről.
Sokféle állatot láttam. Volt ott sas,
2016.04.30. Az utolsó nap. papagáj, bagoly, páva, elefánt és
Ebéd után, 13:00 óra körül indul- majom is, ami nagyon vicces volt.
tunk haza. A tanító nénik szerint
Kovács Katalin, 2. osztály, Völgyes
21:00 óra körül érkezünk meg.
Nekem nagyon tetszett ez az
Sándor Balázs, 4. osztály, Orom
utazás, remélem, hogy a többi kirándulás is ilyen jó lesz.
Belgrádba
Káposzta Ármin, 3. osztály, Völgyes

2016. IV. 26-30. között iskolánk
43 negyedik osztályos tanulója tanítónőik kíséretében természetiskolában volt Mitrovacon, a Tarán.
A gyerekek már az út során ismerkedtek, barátkoztak egymással.
A közös sétáknak, programoknak
köszönhetően igazi nagy csapattá
kovácsolódtak. Következzen nékirándultunk
hány élménybeszámoló.
Iskolánk oromhegyesi és oroSK mi 4. osztályos tanulói, valamint
Kedden, április 26-án reggel 4 a völgyesi diákok május 18-án
órakor keltünk fel, és fél ötre men- Belgrádba kirándultak szüleik és
tünk ki a buszállomásra. A busz- tanítóik szervezésének köszönheban sokat nevettünk és beszél- tően. A kiránduláson megtekingettünk. Az első megálló Ruma tették a Repüléstörténeti Múzeuután volt, ahol reggeliztünk. A mot, sétáltak a Kalemegdán falai
következő megálló Loznicán volt között, látták a katonai múzeum
egy benzinkútnál, ahol volt ját- emléktárgyait, és ellátogattak az
szótér. Fél kettő körül értünk oda. állatkertbe is. A gyerekek nagyon
Mivel volt hó, aminek nagyon jól érezték magukat, az időjárás is
örültünk, gyorsan kialakult egy kedvezett számukra.
F.V.B.
hógolyócsata. Később elmentünk
sétálni. Megnéztük a Pančić-féle
omorikafenyőt, amitől kívántunk.
Volt ott még egy barátsághíd is.
Este lett, mentünk vacsorázni.
Vacsi után volt az első diszkónk.
Szabó Dorina, 4. osztály, Tóthfalu
Április 28-án reggel nagy ködre ébredtünk. Elmentünk tornázni.
Torna után reggeliztünk, utána
felmentünk a szobánkba, öszszeszedtük a kellő energiát és a
szükséges dolgokat, mert célunk
a Kecskekő volt, amihez az odaés visszaút 6 km. Sokáig mentünk,
mire megpihenhettünk, pihenés
közben kérdéseket tettek fel nekünk.
Oroszi Armand, 4. osztály, Tóthfalu

Alig vártam, hogy elérkezzen
a kirándulás napja. Reggel 7-kor
érkezett értünk az autóbusz, ami
elvitt minket a fővárosba, Belgrádba.
Muhi Márk, 3. osztály, Völgyes
Az első állomás a Repüléstörténeti Múzeum volt. Egy bácsi vezetett körbe, aki mesélt a repülők
történetéről. A legelső gép fából,
vászonból, zongorahúrból és biciklikerékből készült.
Kovács Kornél, 3. osztály,Völgyes

A következő megálló a
Kalemegdán volt. Az egy romos
vár, amit régen uralni akartak a
törökök. Bejártuk a várat. Bemen2016.04.29. Reggel egy méter- tünk a Katonai Múzeumba is.
re sem lehetett ellátni, akkora köd
Dobó Kristóf, 4. osztály, Völgyes
volt, az eső is esett. Mozizni men6

A Kátai-tanyán jártunk

Április elején a tóthfalusi másodikosokkal együtt három napot töltöttünk a Kátai-tanyán. Az időjárás
kedvező volt. Minden nap drótkötélpályáztunk, ﬁnomakat ettünk, és
sokáig játszottunk. Lovagoltunk,
szamaragoltunk, kocsikáztunk. Kézimunkáztunk is. Első nap pólót batikoltunk, pénteken pedig kislabdát
nemezeltünk. Képeslapot is írtunk
az otthoniaknak. Meglátogattunk
egy pékmúzeumot, ahol megnéztük,
hogyan nézett ki régen a pékség.
Később kürtőskalácsot sütöttünk.
Esténként táncoltunk, ki mit tud vetélkedőn vettünk részt. Utolsó este
tábortüzet gyújtottunk, szalonnát
sütöttünk, utána jelmezbe öltöztünk.
B.K.,oromhegyesi 2. osztály

Kirándultunk
Az oromhegyesi elsősök, valamint az oromi 1. és 2. osztály tanulói egynapos kiránduláson vettek
részt 2016. május 10-én, tanítóik
kíséretében. Először a szabadkai
Városházát, majd a sétálóutcán
lévő nevezetes épületeket tekintették
meg. A Gyermekszínházban érdekes
előadást láttak. Ezután a kelebiai
Ergela lovardába vezetett az útjuk,
ahol lovagoltak, kocsikáztak. A kirándulás nagyon tartalmas volt, és
tele élményekkel tértek haza.
N.A.
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Díjnyertes munkáink
A víz

A víz életfeltétel,
melyre mindig vigyázni kell.
Az élet általa kezdődött el.
Csepp-csöpp, csepp-csöpp.
Források, friss patakok
vizére jól vigyázzatok!
Ne szennyezd és ne pazarold,
ereje előtt meghajolj!
Csepp-csöpp, csepp-csöpp.
Ügyelj, hogy ne fogyjon el,
növénynek, állatnak, embernek kell.
Víz vesz körül, ennek örülj!
Csepp-csöpp, csepp-csöpp.
Frissít, tisztít, erőt ad,
tőle érzed jól magad.
Tó vagy tenger- egyiket
se szennyezd, ember!
Csepp-csöpp, csepp-csöpp.
Az ég kacsint rá, ő meg vissza,
tiszta cseppjét mindenki issza.
Tégy valamit az érdekében,
mesélj unokádnak a nevében!
Csepp-csöpp, csepp-csöpp.
Sőreg Dorottya, 6. osztály,
Oromhegyes, Gyermekfesztivál 1. hely
Loccsan, csobban, freccsen
Földünk legnagyobb kincse.
Benne az élet, benne az erő,
értéke egyre csak nő.
Víz! Mi lenne, ha nem lennél,
ha hűtlenül elmennél?
Kortyolunk és frissülünk,
cseppjeid közt hűsölünk.
Kellesz madárnak és fának,
minden emberﬁának.
Óvunk, védünk, megígérem,
szennyet nem dobálunk beléd,
odaállunk melléd.
Erdélyi Szonya, 5. osztály,
Oromhegyes, Gyermekfesztivál 3. hely

A vér életet jelent

Csak néhány csepp, de az életet jelenti,
kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
s kevéssel is segíthet az ember.
Láttad már csüggedt gyerek arcát,
ki életéért vívta küzdelmes harcát?
S ugyanaz a gyermek néhány hónap
múlva
erős kis kezével a homokozót túrta.
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Mert volt, aki segített. A vérét adta érte!
Ha most így látná, mondaná: Megérte!
Egy tűszúrás a karon,
csak pár csepp a testedből,
s újra élet lehet egy meggyötört lélekből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
hisz életéért harcol, ki véredet kapja.
Segíteni jó, magad is belátod,
és új életet adtál:
ember vagy, s barátom.
Pósa Henrietta, 7. osztály,
Oromhegyes, Vöröskereszt, 1. hely

Vércsepp hercegnő

Hol volt, hol nem, volt egy erdő,
ahol Vércsepp hercegnő élt társaival,
sok-sok kis vércseppel. A hercegnő egy
szépséges szép palotában élt, a többiek
varázslatos házikókban. Minden nap elvégezték teendőiket, szórakoztak, vidámak voltak. Mégis azt gondolták, hogy
itt az erdőben kicsit unalmas az életük.
Bolondos vércsepp, aki a hercegnő legjobb társa volt, kitalálta, hogy látogassanak el a közeli városba. Ott nagy volt
a forgatag, és hirdetésre lettek ﬁgyelmesek, amely véradásra hívta az embereket. Gondolták, ők is ellátogatnak, és
találkoznak társaikkal. Összebarátkoztak, és városi barátaik elhívták őket a
kórházba. A kórházban éppen műtétre
készültek, mert egy kisﬁú megsérült
az iskolából hazafelé tartva. Vércsepp
hercegnő minden kis vércseppjét arra
buzdította, hogy segítsenek a kisﬁún.
A műtét jól sikerült, a ﬁú elegendő és
megfelelő vért kapott. Vércsepp hercegnő nagyon örült, hogy barátaival sikerült életet menteniük.
Nógrádi Edvin, 4. osztály, Orom,
Vöröskereszt 2. hely
Egy csepp vér sok embernek az életét
jelenti. Igaz történetet fogok elmesélni, ami a nagybátyámmal történt meg.
Mivel ő rendszeres véradó és ritka a
vércsoportja (AB pozitív), egy napon
felhívták, hogy egy kislány veseelégtelenségben szenved, és tudna-e neki vért
adni. A kislánynak rendszeresen cserélték a vérét, így sűrűn kellett neki vérplazma is. Először Zentán vettek tőle

vért, hogy megnézzék a vérképét, ami
jónak bizonyult. Telefonon értesítették,
hogy másnap reggel Belgrádba kell
menni. Hajnalban kelt és várta a kislány
apukáját, rajta kívül mások is mentek.
A többiek már nem elsőnek csináltak
ilyet, bátyám kissé félve várta, hogy mi
fog történni. A véradásnál a vénájába
szúrtak egy tűt, amit egy géphez csatlakoztattak, és végül kiszűrte a vérplazmát. Mikor mindannyian túl estek rajta
mehettek haza. Az apuka nagyon hálás
volt. Sajnos a kislányt nem láthatták,
mégis más volt ez a véradás számukra,
mint a többi, mert itt tudták, hogy kinek
adják. Nagybátyámnak nagy öröm volt
ez, hogy így segíthetett.
Újházi Anasztázia, 6. osztály,
Tóthfalu, Vöröskereszt 3. hely
Emberek mint véradók. Láttam beteget, láttam vért, láttam embert, aki
meghalt. A hősök itt élnek köztünk,
akik odaállnak, és azt mondják, segítek! Emberek vagyunk, arra születtünk, hogy összetartsunk. A vér nem
elpazarolni való dolog, minden csepp
jó helyre kerül, oda ahol, szükség van
rá. Nem számít ﬁatal vagy idős, ismerjük vagy sem. Nem az a feladatunk,
hogy mindenkiről mi gondoskodjunk,
hanem adjuk meg nekik a lehetőséget
az életre. Jogunk van élni, és ugyanígy másoknak is. Sokszor mondunk
bántó dolgokat egymásnak, de azt
nehezen fogadnánk el, ha bármelyik
szerettünknek komoly baja esne, és
nincs a vércsoportjával azonos vér,
ami megmentse. Azok pedig, akik saját vérükkel segítenek, legyenek büszkék magukra! Még ha nem is kellemes
érzés, de ettől szebb ajándék nincs is
a világon. Az én szüleim is véradók,
sokat beszélünk erről, felnézek rájuk.
Próbálnak jól nevelni, hogy minél jobb
ember válhasson belőlem, olyan áldozatot hoznak, ami nem mindennapos.
Tudom, kicsi vagyok még, és nem
sokat ér a szavam. De csak azok látják, milyen sokat jelent a vér, akiknek
szükségük volt már rá. Ha idősebb leszek, én is véradó leszek!
Dukai Nikoletta, 8. osztály,
Tóthfalu, Vöröskereszt 2. hely
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Felsőseink tollából
sasjátékot. Néha én is részt veszek,
…a Bábel, Leiner Laura írta. A néha pedig az olvasást választom.
Tukacs Anna, 5. osztály, Orom
mű elején megismerkedünk a főszereplővel, Latter Zsóﬁával és baráMivel a Jóban-rosszban sorozatot
taival: Napsival, Hipóval, Abdullal
nem hagyhatom ki, ezért tévét néés Szaszával. Együtt mennek az
zek. Ezután megmosakszom, fogat
egyik legnagyobb zenei fesztiválra,
mosok, aztán focimeccset nézek. Ha
a Bábelre. Nekem azért tetszett ez a
nem a Real Madrid áll győzelemre,
könyv, mert ﬁatalos a nyelvezete, kaakkor otthagyom. Mivel a mai világ
maszokról szól.
nagyon elektronikus, tevékenységeCseszkó Nikolett, 6. osztály, Orom
met mobilon folytatom.
Nemes Kevin, 5. osztály, Orom
…A Szent Johanna gimi, írója
Leiner Laura. Ez egy nyolc részből
Vacsora után elmesélem szüleimálló naplóregény-sorozat, a fősze- nek, hogy mi volt az iskolában, majd
replő, Rentai Renáta meséli el a mivel nagyon szeretek tévézni, megnapjait. Felveszik egy magángim- nézem kedvenc ﬁlmjeimet. Közben
náziumba, ahol életében először anyukám ﬁnom gyümölcsöket tesz
befogadó közösségre és barátokra elénk.
talál. Itt találkozik Antai-Kelemen
Lackó Rebeka, 5. osztály, Orom
Ádámmal, becenevén Cortezzel, akibe első látásra beleszeret.
Vacsora után jó alaposan megmoKovács Petra, 6. osztály, Orom som a fogam. Később megigazítom

Kedvenc könyvem

…A Pál utcai ﬁúk könyvben két
ﬁúcsapat van, az egyik csoport a
másiktól el akar foglalni egy építészeti területet. Kedvenc szereplőm
Nemecsek Ernő, aki bátor és kitartó
ﬁúcska. A végén beteg lesz. Szerintem ez a könyv azok számára érdekes, akik szeretik a kalandot, és főként a ﬁúknak.
Miklós Márk, 6. osztály, Orom

Egy estém otthon

az ágyamat, és az aznap viselt iskolai ruháimat összehajtom. Amikor
már aludni kellene, zseblámpával
olvasom a Jó Pajtást, vagy a testvéremmel beszélgetek, míg ki nem kapok a szüleimtől.
Nagy György Márk, 5. osztály, Orom
Legjobban az esti kártyapartikat
szeretem. Ilyenkor a tata meg a
mama is beszáll. Jó móka!
Mazák Tifani, 5. osztály, Oromhegyes

Mindig megvárom apát a munkából, és azt nagyon szeretem, amikor
együtt vacsorázik a család. Azt is
szeretem, amikor itthon van mindenki, és megnézünk egy jó ﬁlmet, csak
a testvérem mindig elalszik közben.
Csikós Tamás, 5. osztály, Orom

Vasárnap esténként könyörgünk
anyunak, hogy még ne menjünk
aludni, de ő hajthatatlan. Az ágyban, a sötétben azért még beszélgetünk a húgommal.
Erdélyi Dominik, 5. osztály,
Oromhegyes

Az esti fürdés után jön az elmaradhatatlan meseolvasás a húgomnak, amit én is szívesen hallgatok.
Közösen megvacsorázunk, majd a
kistestvérem várja a közös esti tár-

Apuval előkészülünk a társasjátékozásra, de a testvéreim gyakran felforgatnak mindent. Ilyenkor dühös
vagyok, de aztán együtt nevetünk.
Fehér István, 6. osztály,
Oromhegyes
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Kirándultunk
Ópusztaszerre

Május 7-én kirándulni voltam
Ópusztaszeren az osztályommal, a
jelenlegi és a volt osztályfőnökömmel. A Nemzeti Történeti Emlékparkot barangoltuk be. Két kombival
mentünk.
Dobó Kata, 7. osztály, Orom
Reggel 8-kor indultunk. Az út jól
telt, a mi kombinkban majdnem mindenki zenét hallgatott. A határon nem
voltak sokan, a határ után megálltunk pihenni, enni. Három órakor
megnéztünk egy félórás 3D-s ﬁlmet
a magyarok történelméből, ami egész
jó volt.
Körmöci Márk, 7. osztály, Orom
Az út nagyon tetszett, az oszi különböző fejtörős feladatokat adott,
nagyon érdekesek voltak! Amikor
beértünk Szegedre, a kombiból mindenkinek integettünk, ez is jó móka
volt! Rengeteget nevettünk, mindenki jól érezte magát. Számomra az
egyik legszebb hely volt, ahol jártam!
Miklós Jessica, 7. osztály, Orom
Először a park területét fedeztük
fel, ahol a szoborpark, az Árpádemlékmű is található. Fél tizenkettőre mentünk a Rotundába, ahol megnéztük a Feszty-körképet, a honfoglalás ezeréves jubileumára készített
festményt.
Lőrinc Tímea, 7. osztály, Orom
Szétnéztünk a Körvély-tó partján,
megnéztük a jurtákat, megtekintettük
a Néprajzi Gyűjteményt is. Természetesen mindenhova be szerettünk
volna menni, de ahhoz sajnos egy
évszázad is kevés lenne, nemhogy
egy nap! Aki teheti, látogasson el
legalább egyszer az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba,
mert megéri!
Purger Doroti, 7. osztály, Orom
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Felsőseink tollából
Nagyapám

Az én tatámat Bagi Károlynak
hívják. Középmagasságú, őszes a
haja. Erősebb testalkatú, 73 éves.
A szeme színe zöldesbarna. Szeret
viccelődni és újságot olvasni. Sok
olyan dolgot csinált nekünk, amivel
még most is játszunk. Amiben tud
segíteni, abban biztos, hogy segít és
érzékeny, ha valamiből kihagyják.
Attól, hogy kicsit szigorú, én pont
úgy szeretem, ahogy van.
Bagi Benjamin, 5. osztály,
Tóthfalu

Képzelőerő

A képzelőerőm tiszta, mint a csillagos égbolt egy nyári éjjelen. Sokszor töprengek el azon, hogy van-e
élet a csillagokon, és ha igen, milyen élőlények élhetnek rajtuk. Lehet, hogy állatok, és mondjuk, egy
aranyos kiskutya, aki csak arra vár,
hogy felfedezzék, és legyen kivel
játszania.
Nagy Teodóra, 6. osztály,
Oromhegyes

Nagyszüleim játéka

Idős ismerőseimtől hallottam a
következőket, abból az időből, amikor még nem volt villanyáram, és
a fényt a petróleumlámpa biztosította a szobában. Akkor még Nem
volt TV, és a hosszú téli estéken a
szomszédok összejöttek beszélgetni, természetesen minden nap másik
háznál. A férﬁak egy külön asztalnál
„ütötték” a kártyát. Legtöbbször a
Huszonegyezést játszották. A változatosság kedvéért néha malmoztak
is. A kártyacsatában és a malmozásban is a győztes minden vesztestől
kapott egy szem babot. Az abszolút
győztes az lett, akinek a hét végén a
legtöbb babszemet sikerült begyűjtenie.
Magosi Emese, 7. osztály,
Tóthfalu

Diáklap – 2016. nyár

Március
Március, te mágikus,
rügyet bontó,
bimbót ontó,
gyönyörű szép március.
Veled ébred az őzike,
veled nyílik a tőzike,
veled jő a meleg idő,
veled zöldellik a mező.
Ekkor kezd csobogni a patak,
ekkor jönnek vissza
a vándormadarak.
Ebben a hónapban születtem,
erre a hónapra írtam versem.
Kopogtat a dolgos harkály,
úgy érzi, nemsokára ledoktorál.
Márciussal lesz a föld kerek,
márciussal nő a rügy, virul a berek.
Márciussal lesz az év
tizenkét hónapos,
márciussal leszek én
évről évre szülinapos.
Tóth Tamara, 6. osztály,
Tóthfalu

Lúdas Matyi
fejlődéstörténete

Fazekas Mihály Lúdas Matyi
című költeményében mindkét főszereplő nagy változáson megy keresztül. Matyi kezdetben egész nap
henyélt, semmirevaló volt. Egyszer
csak elkérte anyja húsz libáját, és
elment Döbrögbe, a vásárba. Ott
találkozott a beképzelt, másokat
lenéző, kapzsi Döbrögivel, aki
megszabta Matyi ludainak árát. A
ﬁú bátran tiltakozott, ezért az úr elverette, és elvitte a ludakat. Matyi
pedig megfogadta, hogy háromszor
adja vissza ezt Döbröginek. Mátyás
hasonlít Robin Hoodra és Rózsa
Sándorra is, mert ők is a főnemesekkel harcoltak A harmadik verés
után Döbrögi megváltozott, és a jó
útra tért.
Orcsik Gergő, 6. osztály,
Tóthfalu

Az iszákos bolygóján

A kis herceg című regényben az
iszákos azért iszik, hogy elfelejtse azt, hogy sajnálja magát, mert
iszik. Aki iszákos, az naponta iszik
alkoholt. A szervezete hozzászokik,
és állandóan kívánja. Az alkoholisA Tüskevár ihlette
ta emberek munkahelyükön nem
Egy szép nyári napon a Kis-Balatudják megállni a helyüket, és a
ton környékén horgásztunk Matula
családjuk sem tudja elviselni az álbácsival. A legközelebbi nádasnál
landó ivást. Ezek az emberek magále is táboroztunk. Matula gyorsan
nyosak, és ezért még többet isznak,
felszerelte a horgászbotot. Nagyon és függővé vállnak. Ilyen függőség
felmelegedett, és perzselt a nap. A még a drog. A drogok hallucinációt
hátam teljesen leégett. Ennek elle- okoznak, azaz általuk szebbé válik
nére nagyon élvezetes volt ez a mai a világ egy időre. A leszokás róluk
nap is. Egy hatalmas csuka akadt lassú, nehéz folyamat, és nagy akaa horogra. Sokáig fárasztottuk, de raterő kell hozzá. Szerencsésnek
végül sikerült kiemelni. Meg is sü- mondhatom magam, hogy olyan
töttük a halat. Amiből egy óriási la- környezetben élek, ami alkohol- és
drogmentes.
komát csaptunk.
Dukai Botond, 5. osztály,
Virág Zalán, 7. osztály,
Tóthfalu
Tóthfalu
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Nyolcadikosaink írták
évre szorosabban fogtak minket. Ötödikben még tizenketten
indultunk meg, majd egyre csak
fogytunk... így jutottunk el a
nyolc diákig.
Berec Edina
Még mindig kristálytisztán
emlékszem első napomra az
Negyedik végén szép műsoróvodában. 2006 őszén kezdődött
el a “kiképzésünk” az iskolára. ral búcsúztunk el a tanító néniNagyon szerettem oda járni, ele- től. Ötödik osztályban sok új tainte nagyon érdekes volt a sok nár és sok új tantárgy fogadott.
új emberke, akit megismertem, Egy ideig sportoltam is, de abba
és annyi játék volt a csoportszo- kellett hagynom, mert sok volt
bában, hogy egy hét alatt ki sem az elfoglaltságom. Hatodik és
tudtam mindet próbálni. 2008- hetedik osztályban eljutottam az
ban folytatódott nevelésünk az országos versenyre műszakiból,
akkor még Kis Ferenc névre egyszer harmadik, a legutolsón
keresztelt általános iskolában. pedig 5. helyezett lettem. NaNagyon féltem az előttem álló gyon büszke vagyok ezekre az
évektől, de pár hét után már ru- eredményekre! Hetedik osztály
végén kitűnővel fejeztem az áltinszerűen tettem a dolgom.
Püspök Ármin talános zeneiskolát gitár szakon.
Úgy gondolom, ez még jól jöhet
Óvodás koromban mindig az az életben.
Szalkai Kristóf
iskola épülete előtt mentünk
oviba. Azt mondtam magamban,
A hetedik az általános iskobárcsak oda járhatnék! Azóta ez
a kívánságom teljesült, és most la talán legnehezebb osztálya.
már az elballagást várom. Ami- Tanulás, tanulás, hét-nyolc óra
kor beléptem az iskolába, kívül- naponta, és az év végén a balről csak egy nagy, sokablakos lagtatás is a hetedikre hárul. A
épületnek tűnt, belülről pedig nyolcadik osztály első féléve
alig győztem felderíteni a titkos még könnyen ment, de a másohelyeket. Másodiktól negyedi- dik annál nehezebb. Mivel ez
kig nagyon sok hülyeséget csi- az iskola befejező osztálya, így
náltunk, például gyurmalabdá- kisérettségivel kell zárni. Sokval fociztunk, húztuk egymást a sok felkészítő az iskolában és
magánórákon is, főként magyarföldön, és még sorolhatnám.
Kalmár Erik ból és matekból, de a kombinált
tesztben szereplő tantárgyakból
2008-ban kezdtem az első is. Néha kilenc óránk is van egy
osztályt Völgyesen. A tanító nap.
Szakács Árpád
nénim bevezetett engem (igen,
engem, ugyanis egyedül indulElkezdődött az utolsó év, a
tam elsőbe) az írás, számolás és
olvasás csodás birodalmába. Az nyolcadik osztály. Már átestünk
alsós évek rengeteg nevetéssel a próbaérettségin, és mindjárt itt
teltek el. Viszont felsőben évről a tanév vége. Most itt ülök órán,

Megsimogatom
a padot
Az oromi
nyolcadikosok sorai…
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és azon gondolkodom, hogy mi
lesz velem a jövőben. Az a célom, hogy befejezzem a középiskolát, aztán majd lesz valahogy.
Horvát Arnold

Hivatásomat
választom

Azt tervezem, hogy miután
megírtam a kisérettségit, megjelölöm a Beszédes József Gépészeti
és Mezőgazdasági Középiskolát,
illetve annak gépészet ágazatát.
Ha felvesznek, négy év kemény
tanulás után ismét megírok egy
érettségit. Ha sikeres lesz, akkor
majd tovább tudok tanulni külföldön, pontosabban Magyarországon, még pontosabban Szegeden.
Szegeden is gépészetet szeretnék
tanulni. Azután elindulnék legfőbb úticélom, Budapest felé,
ahol lakást és munkát szeretnék.
Káposzta Ramon
Terveim szerint Szabadkán, a
Svetozar Marković Gimnázium
természettudományi szakán szeretném folytatni tanulmányaimat.
A gimnázium befejeztével a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia
tanszékére szeretnék felvételt
nyerni. Jövőbeli foglalkozásnak
a biológust vagy biokémikust
tekintem, mivel ez az a két tudományág, ahol kétségkívül megtalálom önmagam. Munkahelyemet
tekintve egész nap egy laborban
dolgoznék a mikroszkóp fölött
görnyedve. Célom mindenképp
olyan hivatást választani, melyet
egész életem során szeretni fogok, mivel az, aki szereti a hivatását és kedvtelésből végzi, nem
tekinti tehernek.
Nyilas Sára
Diáklap – 2016. nyár

Nyolcadikosaink írták
Év végi gondolatok
a tóthfalusi
nyolcadikosoktól

Még két hónap, és elhagyjuk
azt a helyet, ami összekötött 8
évet és egy családot. A közös
pillanatok, veszekedések és békülések tettek minket azzá, ami
vagyunk. Az előlátott tananyag
mellett megtanultunk feltétel
nélkül bízni egymásban, nem elárulni a barátunkat, még ha büntetés is járt érte…
Dukai Nikoletta
Nyolc év alatt nagyon sokat
gondolkodtam, hogy az általános iskola után hova menjek
tovább. Kiskoromban azt mondták, hogy legyek csillagász vagy
filozófus. Mielőtt középiskolát
választottam, sok szempontot
megvizsgáltam. A jellememhez
legközelebb a jogi szakma áll.
Szeretnék ügyvéd lenni, mert
szeretek sokat beszélni, és kiállni az emberek mellett. Az
életemben a másik fontos dolog
a foci. A Bayern München az
egyik kedvenc csapatom. Remélem, felnőtt koromban én is
játszhatok hasonló csapatban.
Angyal Nándor
Hosszú nyolc év volt, sokat
tanultunk, és ha nem is fújjuk a
Pitagorasz-tételt, de okosabbak
lettünk, mint voltunk. Ez egy
alap, amelyre tudunk építkezni
a jövőben. Igyekszem majd felhasználni a jelenlegi tudásom,
és tenni azért, hogy a céljaimat
elérjem! Tehát tanuljunk! Ha
nem is visszük túlzásba, de egy
kicsit nem árt!
Püspök Noémi
Diáklap – 2016. nyár

Sokan nem tudják, hogy mik
a terveik a jövővel kapcsolatban, úgy gondolják, messze van
az még, kár rajta gondolkodni,
én az ellenkezőjét gondolom.
Mindenféleképp szeretnék középiskolába menni. Nekem most
a fodrász szak tetszik nagyon,
részben azért is, mert én is sokat
foglalkozom a hajammal. Kedvenc focistám Lionel Messi, szeretnék olyan jó, vagy legalább
félig olyan jó játékos lenni, mint
ő. Örülnék, ha mindez megvalósulna, és példás dolgokat érnék
el az élet minden területén.
Ábrahám Dániel
Az én tervem az, hogy Törökkanizsára megyek tovább. A középiskolák börzéjén megismerkedtem a tanárokkal. A szakácsiskola 3 éves, de van 2 év továbbképzés a séf címre. Remélem úgy
alakul, hogy a továbbképzésen is
részt vehetek, és néhány év múlva séf leszek!
Benkó Zoltán
Közgazdasági iskolában szeretnék tovább tanulni, ám nemrég voltunk Budapesten próbajátékon, az edzők és mindenki
jónak talált, és remélem, hogy
a továbbiakban is tartani tudom
ezt a teljesítményt. A sport és a
tanulás mellett a magánéletre is
szeretnék ﬁgyelmet fordítani.
Rényi Alen
Nekem az osztályom mindig
is olyan volt, mint a második
családom! Az osztálytársaim a
testvéreim, a tanáraim olyanok,
mint a szüleim. Év végén a legösszetartóbb az osztály, és ez 8.ban a legérezhetőbb. Ezzel azt

mutatjuk, hogy bár genetikailag
nem, de lélekben mi egy vérből
valók vagyunk!
Opačić Nikoletta
Amíg gyerek az ember, nem
kell stresszelnie, nincs más
gondja és dolga a tanuláson és a
játékon kívül. Kiskoromtól arról
álmodom, ha nagy leszek, rendőr leszek. Úgy érzem, ez nemsokára megvalósul, mert vége
a nyolcadik osztálynak. Ha befejezem a középiskolát, minden
nap munkába megyek majd, és
igyekszem segíteni az embereknek.
Savić Valentin
A focin kívül a sofőrködés, a
barkácsolás és még sok minden
más érdekel. Azt tudom, hogy
nem vagyok jó tanuló, de azért
remélem, hogy kapok majd munkát, olyat, amit szívesen csinálok
minden nap.
Kállai Kevin
Az a tervem, hogy továbbra is
sportolni fogok, és soha nem hagyom abba. Középiskola után ki
szeretnék utazni Németországba, hogy ott dolgozhassak, hogy
később házat és autót vehessek.
Mindeközben jó lenne egy kisebb csapatnál focizni is.
Horváth Dániel
Sokat gondolkodtam már, mi
is leszek, amikor felnőtt leszek.
Nagy szerencsém van, hogy senki sem kötelez egyik szakra sem,
hanem hagyják, hogy a saját akaratom szerint döntsek.
Király Andrea
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Nyolcadikosaink írták
Nem is gondoltunk még bele,
mégis már lassan a 8. vége felé
tartunk. Minden évben az iskolába ballagás napján, és már előtte
is egy héttel mindenkit elkap a
sírás, a nagy bánat, azt hiszik,
soha többé nem látjuk egymást.
Véleményem szerint ez butaság.
Az igaz barátok örökre tartani
fogják a kapcsolatot.
Hegedűs Dénes
Nehéz azon gondolkodni,
hogy mi leszek, ha nagy leszek.
Nemrég lettem 15 éves, és már
azon kell agyalnom, hogy hová
szeretnék tovább menni. A kollégiumban az egyik fiú a legjobb
barátom lett, akivel egy szobában lakom, és egy padban is
ülünk a suliban. Mi ketten úgy
terveztük, hogy Szabadkára megyünk fodrászatra, és valószínű, hogy mind a ketten folytatni
szeretnénk a focit. Mind a ketten a Barcelonát szeretjük. Nem
nagyon tudok előre gondolni a
jövőmre, ezért ezt a fogalmazást
inkább akkor szeretném megírni, amikor már minden tervem
megvalósult.
Kovács Dominik
8. után egészségügyi középiskolába szeretnék tovább menni.
Mindezek mellett ismert focista
szeretnék lenni, aki nem csak
sportteljesítményében tűnik ki,
hanem viselkedésével is. A sport
mindig is nagy szerepet játszott
az életemben, és ez így is maradt. Nagyon sok elképzelésem
van, hogy mi legyek, de tudom,
hogy minden csak rajtam múlik.
Denkovity Dorián
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Amit magammal
innen elviszek
Az oromhegyesi
ballagók írták

Sok szép pillanatot viszek magammal ebből az iskolából. A szüleim és a nagyszüleim tanácsait
meghallgatom és elfogadom, de a
döntés rám vár.
Sarnyai Ákos

Mintha most lett volna, hogy iskolába indultam. Az évek gyorsan
Lassan meg kell hoznunk az
elmúltak, és ez alatt az idő alatt
első komoly döntésünket: hova,
sok minden történt. Manapság melyik iskolába iratkozzunk. Nem
egyre többet vagyunk együtt, be- gondoltam, hogy ez ilyen nehéz!
szélgetünk, nosztalgiázunk.
Kókai Valentina
Fejős Szintia
A sok élmény közül a közös kiAlsóban még szorgalmas vol- rándulások voltak a legjobbak.
tam, később viszont már alábbha- Mára a kellemetlen emlékek is
gyott a szorgalmam. Most viszont megszépültek. Sajnálom, hogy
sokat készülök a záróvizsgára, sze- szétszéled ez a kis csapat, de reretném, ha jól sikerülne.
mélem, a későbbiekben is tartjuk
Mácsai Ákos a kapcsolatot.
Bajusz Réka
Másodikban mentünk a KáMajd ha egyszer megnézem a
tai-tanyára, negyedikben pedig
régi
könyveimet, látni fogom, mi
a Tarára. Mindkettő maradandó
élmény. A középiskolát kíváncsi- maradt meg az iskolás évekből.
an várom. Érdekel, hogy milyenek Addig is gyűjtöm a tudást, mert
lesznek az új tantárgyak és a tár- azt már senki nem veheti el tőlem.
Takács Szilárd
saink.
András Krisztina
Vár ránk az érettségi, és jó volna már túl lenni ezen a nehéz időAlsósként irigyeltem a testvéreszakon. A barátok szétszélednek,
met, amikor elballagott az iskoláde mindig emlékezni fogunk az itt
ból. Most érzem csak, hogy ez nem eltöltött évekre.
is olyan könnyű helyzet!
Bata Szóﬁa
Dávid Viktor
Fájó szívvel kezdtem az ötödiket,
mert el kellett búcsúzni a tanító néninktől, de hajtott a kíváncsiság,
milyen újdonságok várnak ránk.
Radulov Krisztina
Időközben több tanár, de az osztályfőnökök is váltották egymást.
Emlékezetesek maradnak a versenyek, melyeken jó eredményt értem el, meg az iskolai szünetek is.
Dobó Csaba

Több meglepő fordulat is belefért a nyolc évbe, pl. öt osztályfőnököt ismerhettünk meg az
osztályunk élén. Lényeg, hogy
mindannyiukat megkedveltük.
Bošnjak Ilija
Annak nagyon örülök, hogy találtam egy olyan barátot, akinek
bármit elmondhatok, és megbízhatom benne. Remélem, a céljaimat sikerül megvalósítanom,
igyekezni fogok.
Pekla Klaudia
Diáklap – 2016. nyár

Versenyeredmények
Oromhegyes

– Dávid Orsolya ÁMV – képzőművészet – 1. hely
– Bilicki Réka – Vöröskereszt rajzpályázat 1. hely,
– Bálint Iringó – 2. hely Vöröskereszt rajzpályázat 2. hely
– Csizmadia Kinga – Gyerekfesztivál: versmondás – különdíj,
– Pekla Annabella – Gyerekfesztivál,képzőművészet – 2.
hely, – Mákvirágok – színjátszás – 2. hely
– Rekecki Dávid, községi matematikaverseny: 1. hely,
Curie Matematikaverseny – területi döntő: 1. hely
– Sarnyai Kitti községi matematikaverseny: 1. hely, Curie Matematikaverseny – területi döntő: 3. hely
– Csapatverseny: Zrínyi matematikaverseny 1. hely
Rekecki Dávid – Sarnyai Kitti – Dobrički Réka
– Gyermekfesztivál rajzpályázat, különdíjasok: Dobrički
Réka, Erdélyi Kamilla, Pekla Kitti, Rózsa Kornélia
– Pekla Kitti – ÁMV – fogalmazás: 2. hely
– Bicskei Erik – Vöröskereszt – A vér életet jelent, rajzpályázat 3. hely
– Bicskei Viola – műszaki okt. községi 2. hely, községi
szavalóverseny- kiemelt, Vöröskereszt rajzpályázat 1. hely
– Erdélyi Szonya – műszaki okt., körzeti v.1. hely, magyar nyelv, községi 3.hely, Vöröskereszt rajzpályázat 3. hely,
Gyerekfesztivál, versírás 3.hely, Curie Matematikaversenyterületi, 3. hely Fekete Mihály Matematika-verseny – területi,
3.hely
– Erdélyi Violetta – községi matematika 1. hely
– Sőreg Dorottya – Gyerekfesztivál. versírás 1. hely
– Bálint Krisztina – Jablanszki Jázmin- Neumann Informatikaverseny: 3. hely
– Pósa Henrietta – Vöröskereszt. versírás 1. hely
– Takács Patrik – községi atlétikaverseny 1. hely
– Horváth Petronella – községi biológiaverseny, 2. hely
– Radulov Krisztina – magyar ny., községi 3. hely
– Pekla Klaudia – biológia, körzeti 3. hely

Orom

– Sándor Heidi A vér életet jelent – rajzpályázat 3. hely
– Kovács Katalin A vér életet jelent – rajzpályázat 2. hely
– Faragó Eliza A vér életet jelent – rajzpályázat 3. hely
– Muhi Gréta A vér életet jelent – rajzpályázat 1. hely
– Muhi Márk A vér életet jelent – rajzpályázat 3. hely
– Balázs Ákos A vér életet jelent – rajzpályázat 2. hely
– Versegi Krisztina A vér életet jelent – rajzpályázat 3.
hely
– Nógrádi Edvin A vér életet jelent – irodalmi pályázat
2. hely
– Vajda Balázs A vér életet jelent – rajzpályázat 1. hely
– Kovács Viktória ÁMV szólóének 3. hely
– Lackó Rebeka műszaki községi verseny 3. hely, közlekedési verseny 3. hely
– Versegi Krisztina Gyermekfesztivál ének 3. hely

Diáklap – 2016. nyár

– Surányi Bence ﬁzika községi 1. hely, matematika községi 2. hely, Mali Pjer községi karikatúraverseny 1. hely
– Borsos Ramóna történelem községi 1. hely
– Szögi Lilla biológia községi 1. hely, magyar községi
3. hely
– Cseszkó Nikolett biológia községi 2. hely, biológia
körzeti 3. hely
– Rövid Dominik ﬁzika községi verseny 1. hely
– Körmöci Márk ﬁzika községi verseny 3. hely
– Dobó Kata matematika községi verseny 1. hely
– Purger Doroti matematika községi verseny 3. hely
– Sóti Zsóﬁa ÁMV képzőművészet 3. hely
– Nyilas Sára biológia községi verseny 3. hely, körzeti
verseny 3. hely, szerb körzeti verseny 1. hely, Tantárgyháló
közönségdíj
– Kalmár Erik községi verseny 3. hely
– Szakács Árpád műszaki községi verseny 1. hely
– Szalkai Kristóf ﬁzika községi 2. hely, műszaki községi
verseny 2. hely, műszaki körzeti verseny 2. hely

Tóthfalu

– Kalmár Alex: kanizsai sakkverseny – I. hely
– Rózsa Heléna: Nemzetközi csellóverseny – 2. hely
– Szabó Dorina: Matematika községi verseny – 2. hely,
Curie – emlékverseny, körzeti – 4. hely, Zrínyi Ilona – körzeti
verseny – 3. hely, Bátaszéki, Újvidéki körzeti verseny – 1. hely
– Sziráki Emina: „Mali Pjer” községi Karikatúraverseny –
1. hely, köztársasági verseny - 2. hely
– Kálmán Ádám: „Mali Pjer” községi Karikatúraverseny
– 2. hely
– Apró Ámor: „Mali Pjer” községi Karikatúraverseny – 3.
hely
– Csikós Noé: matematika községi verseny – 3. hely, biológia körzeti verseny – 3. hely, történelem községi verseny – 3.
hely, Gyermekfesztivál – 3. hely
– Tóth Tamara: biológia községi verseny – 3. hely, biológia
körzeti verseny – 2. hely
– Hegedűs Dénes: községi verseny, 800m futás – 1. hely,
körzeti verseny, 800m futás – 2. hely
– Benkó Zoltán: községi verseny, 100m futás – 1. hely, körzeti verseny, 100m futás – 2. hely
– Angyal Nándor: távolugrás községi verseny 3. hely
– Testnevelés: Diákolimpia: 3. osztályos lányok csapata:
községi 1. és körzeti 2. hely (Berec Flóra, Csikós Edina, Körmöci Regina, Krgović Viktória, Sörös Kongita, Rózsa Heléna,
Vörös Alekszandra, Sarnyai Dzsesszika, Vajda Blanka, Fodor
Heléna, Bata Edina, Beszédes Evelin)
– Kézilabdaverseny – községi – ﬁúk 1. hely, körzeti ﬁúk 3.
hely, lányok 2. hely
– Röplabdaverseny – községi – ﬁúk 2. hely, lányok 3. hely
– Labdarúgóverseny – községi – ﬁúk 1. hely, lányok 1.
hely, körzeti ﬁúk 3. hely, lányok 2. hely
– Kosárlabdaverseny – ﬁúk 3. hely, lányok 2. hely
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Nyári móka

Keresztrejtvény

Színezd ki a képet!
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