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Kishírek – Kratke novostiKishírek – Kratke novosti

CMYK

2018. április 21-én Szolnokon részt vettünk a 
Curie környezetvédelmi versenyen, ahol az or-
szág legjobb csapatai mérték össze tudásukat. Mi 
a legjobb határon túli helyezést értük el. Plakátunk 
pedig, amellyel legkedvesebb kirándulóhelyeinket 
népszerűsítettük, a 3. helyet érdemelte ki.

Horvát Henrietta, Rekecki Annabella,
Döme Brigitta

2018. április 28-án Fehér Kristóf részt vett a di-
ákolimpián Kačarevón, ahol a tanulók dzsúdóban 
mérték össze erejüket, Kristóf 4. helyezést ért el. 

Tarán jártak a tóthfalusi 
negyedikesek – Učenici četvrtog 
razreda iz Totovog sela su bili 

na Tari

Tarán az tetszett, amikor felértünk a hegyre, és 
beszívtuk a friss levegőt. Az is tetszett, hogy erdő-
be mentünk sétálni, de nagyon jó volt az utazás a 
kisvonattal és a foglalkozások is. 

Oroszi Edmond

Nekem a Tarán nagyon jó volt. Legjobban tet-
szett a szép táj, a friss levegő, a reggeli torna és a 
hosszú séták. Az ételek is nagyon fi nomak voltak.

Szabó Fruzsina

A hétfői vonatozás tetszett a legjobban. Gyö-
nyörű tájakat láttunk. A rövidebb és hosszabb sétá-
inkon követek és leveleket gyűjtöttünk. Az ételek 
közül legjobban a pizza, a tojásrántotta és a bab 
ízlett. 

Püspök Anett

Nekem a hosszú séták tetszettek a legjobban. Jó 
volt beszívni a friss levegőt. Kusturica városát is 
megnéztük, ahol minden fából készült. A kisváros-
ban egy mozi is volt, ahol mi is megnéztük egy 
fi lmet. Nagyon tetszett minden, csak eshetett volna 
kevesebbet is az eső. 

Bagi Flórián

A reggelik nagyon fi nomak voltak. A játszótér 
volt a kedvencem, ahol Edivel libikókáztunk. 

Német Rudolf

Nekem a legjobban az tetszett, hogy mindig so-
kat sétáltunk. A hétfői nap volt a legjobb, amikor 
vonaton utaztunk, csodáltuk a tájat, megnéztük a 
fából készült falut. Nagyon jól éreztem magam.

Terényi RómeóSándor Bence, 2. osztály, Orom

Vajda Anett, 2. osztály, Orom
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Szerkesztői üzenet – Reči uređivačaSzerkesztői üzenet – Reči uređivača

VERSENYEREDMÉNYEK –
LEGEREDMÉNYESEBB TANULÓINK:

Szögi Lilla: községi magyar nyelvi verseny 3. hely, biológiaverseny 3. hely,
körzeti magyar nyelvi verseny 1. hely
Surányi Bence: községi közlekedési verseny 3. hely, 
matematikaverseny 2. hely
Cseszkó Nikolett: községi matematikaverseny 1. hely 
Papp Izolda: országos műszakiversenyen való részvétel
Vajda Bence: községi biológiaverseny 2. hely, műszakiverseny 2. hely, 
körzeti biológia 3. hely
Bontovity Kitti: községi műszakiverseny 
Papp Róbert: községi földrajzverseny 3. hely
Tóth Horgosi Dávid: Mali Pjer  - iskolai és községi 1. helyezés
Szabó Dorina: községi matematikaverseny 1. hely, fi zikaverseny 2. hely
Sziráki  Emina: községi és körzeti magyar nyelvi verseny 3. hely
Oroszi Armand: községi biológiaverseny 3. hely 
Remete Gabriella: községi kémiaverseny 1. hely
Csikós Noé: községi fi zikaverseny 2. hely
Böröc Anna: községi fi zikaverseny 2. hely, matematikaverseny 3. hely
Tóth Tamara: községi matematikaverseny 2. hely
Erdélyi Kamilla: községi magyar nyelvi verseny 1. hely, 
biológiaverseny 3. hely
Sarnyai Kitti: községi biológiaverseny 3. hely 
Muhi Márk: községi biológiaverseny 2. hely
Monstars csapat (Cseszkó Nikolett, Remete Karolina, Dukai Ármin): 
FILMić 1. hely
Ezeken kívül diákjaink részt vettek még: a Fekete Mihály, a Zrínyi Ilo-

na, a Kenguru és a Bátaszéki Matematikaversenyen, a Curie Matematika 
Emlékversenyen, a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, a Vörös-
kereszt és a Zengő Tájház pályázatain, a Gyermekfesztiválon, az ÁMV-n...  

PÁLYÁZATOK, 
TÁMOGATÁSOK:

Intézményünk az idei év 
folyamán is jelentős anyagi tá-
mogatásban részesült:

– a Tartományi Oktatási, 
Jogalkotási, Közigazgatá-
si és Nemzeti Kisebbségi – 
Nemzeti Közösségi Titkárság 
100.000,00 dinárral támogatta 
két- vagy többnyelvű hivatalos 
közlöny és egyéb nyilvános 
publikációk kiadását; illet-
ve 100.000,00 dinárral járult 
hozzá az „Együtt az iskola” 
rendezvényünk megvalósítá-
sához, melyen az ökológia, a 
sport és a multikulturalizmus 
játszik fontos szerepet; 

– a Magyar Kormány a 
Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt-n keresztül 120.000,00 Ft-
tal segítette az „Arany János 
köztünk van” című pályázatot; 
ezenkívül az „Eszközbeszer-
zés támogatása” című projekt 
megvalósítására 3.000.000,00 
Ft-ot kaptunk.

Diákjaink és dolgozóink ne-
vében köszönjük a támogatást!

Kedves Újságolvasók!
Eljött a május, közeledik a ballagás, a tanévzáró, a kisérettségi, nem maradhat el kedvenc lapotok újabb 

száma sem! Előző számunkban előrevetítettük megújulásunkat, ami fokozatosan történik meg. 
Megismételjük felhívásunkat: akinek van kedve, írjon ismertetőt kedvenc zenekaráról, együtteséről, ked-

venc könyvéről, egy-egy eseményről, kirándulásról! Biztosak vagyunk abban, hogy érdeklődéssel olvasnátok 
társaitok őszinte, szívből jövő beszámolóit, ajánlóit. Reméljük, a következő tanévben sokan megpróbálkoztok 
az újságírással és újságszerkesztéssel, higgyétek el, nem nehéz belejönni! Várjuk jelentkezéseteket! 

A nyolcadikosoknak sikeres záróvizsgát és minden kedves diákolvasónknak szép bizonyítványt, valamint 
kellemes nyári szünidőt kívánunk! A Diáklap Szerkesztősége

Драги читаоци!
Stigao je maj, a samim tim približava se i ispraćaj osmaka, kraj školske godine, završni ispit, a ne može da 

izostane ni objavljivanje vašeg omiljenog lista! U prvom broju obavestili smo vas o novostima, koje se po-
stepeno uvode u naš list. Ponovićemo naše obaveštenje: Ako neko želi, može da napiše kratak osvrt o svojoj 
omiljenoj muzičkoj grupi, knjizi, događaju, izletu ili ekskurziji! Sigurni smo da bi ih i vaši drugari rado čitali. 
Nadamo se da ćete se od sledeće školske godine okušati u novinarstvu i u njegovom uređivanju. Verujte nam, 
brzo biste se uhodali! Čekamo vaše prijave!

Osmacima želimo uspešan završni ispit, a ostalim učenicima dobre ocene u svedočanstvu, kao i prijatan 
letnji raspust! Uredništvo Školskog lista
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Alsósok tollából – Iz pera učenika nižih razredaAlsósok tollából – Iz pera učenika nižih razreda
Palacsintát sütöttünk

Anyukám egy szombati napon a bá-
tyám és az én kérésemre palacsintaké-
szítésbe kezdett. Az asztal mellett ülve 
kíváncsian fi gyeltem anyu serény-
kedését. Lestem minden mozdulatát. 
A tésztát összeállította, és gondosan 
simára keverte, közben magyarázta 
nekem, mit hogyan kell csinálni. Meg-
kérdeztem anyukámat, süthetem-e én 
is? – Hát persze! – válaszolta. – Csak 
vigyázz a kezedre! 

Gyorsan elkészültünk. Megdicsért, 
hogy nagyon ügyes vagyok. Majd 
kibújtam a bőrömből, olyan boldog 
voltam! Nagyon jó érzés volt, hogy az 
ebéd főzésébe így besegíthettem.

Fejős Edina, 3. osztály,
Orom

Vendégségben 
a Négyszögletű 
Kerek Erdőben

Történt egyszer, hogy a Négy-
szögletű Kerek Erdőben mulatságot 
csaptak. Mikkamakka és Vacskamati 
lakodalmát ünnepelték. Mikkamakka 
tanúja Bruckner Szigfrid volt, 
Vacskamatiénak pedig engem kértek 
fel. Maminti varázspálcájával gyönyö-
rűen feldíszítette az erdőt. Aromo adta 
össze a szerelmeseket. 

– Döm, dödöm, döm! – kiáltott fel 
örömében Dömdödöm.

Ezután kezdődött a mulatság. Ge-
párd Géza gitározott, Szirénfalvi Szür-
kevarjú Szeréna pedig énekelt. Az 
erdő lakói vidáman ropták a táncot. 
Nagy örömömre engem Ló Szerafi n 
kért fel. Felejthetetlen élmény marad 
számomra a Négyszögletű Kerek Er-
dőben eltöltött idő. 

Törtelyi Regina, 3. osztály, Orom

Legkedvesebb 
állatom

Az én legkedvesebb állatom egy 
oroszlánfejű törpenyúl. Kajlának ne-
veztem el. Szőre barna, fekete fol-
tokkal. Kedvenc étele a kukorica és 
a répa. A nyúlketrecben lakik kint az 
istállóban. Nagyon sokat játszom vele 

az udvaron. Gyors, falánk és játékos. 
Néha a szobába is beengedem, ami 
anyunak nem tetszik, mert a múltkor a 
függönyt kezdte el majszolni. Nagyon 
szeretem. Remélem, sokáig kényeztet-
hetem! Oláh Lara, 3. osztály,

Orom 

Édesanyám
Édesanyám haja színe barna, szeme 

égszínkék. Mindig divatosan öltözkö-
dik, szereti a sportos ruhákat. Háziasz-
szony. Süt, főz, mos, takarít. Minden 
nap ragyog az egész ház. S mire én is-
kolába indulok, az asztalon gőzölög a 
fi nom ebéd. Szabad idejében szobanö-
vényeit gondozza. Gyakran beszélget 
is velük. Szeretünk együtt süteményt 
készíteni. Ilyenkor én kóstolhatom 
meg elsőként a fi nom krémet, s közben 
sokat nevetgélünk. Nekem ő a legjobb 
anyuka a világon! 

Pekla Annabella, 4. osztály, 
Oromhegyes

Anyukám igaz, hogy 44 éves, de 
ez egyáltalán nem látszik rajta. Telt-
karcsú, de én pont ezt szeretem benne, 
mert olyan, mint egy párna. Az isko-
lában dolgozik mint német- és angol-
tanárnő. Szeret tanítani, de a vele járó 
papírmunkát utálja. Bár engem nem 
tanít, gyakran még a mi osztályunkban 
is hallom a hangját. Kedvenc elfoglalt-
sága, hogy velünk pihen, beszélget, 
játszik. Minden reggel segít nekem a 
tanulásban, öltözködésben és fésülkö-
désben. Szabadidőnkben együtt tár-
sasjátékozunk, tévézünk, vagy csak 
egyszerűen összebújunk. Sokat gon-
dolkodtam rajta, miért szeretem az 
anyukámat, de rájöttem, hogy erre nin-
csenek szavak. Egyszerűen szeretem!

Bálint Iringó, 4. osztály, 
Oromhegyes

Édesanyámat mindenki csak An-
gyalkának szólítja. Barna, göndör 
hajú, kék szemű. Mindig csinosan 
öltözködik. Kedvenc időtöltése a ker-
tészkedés. Gyakran segít nekem a há-
ziban is. Imádunk együtt sétálni, mo-
zizni és kirándulni, de van, hogy csak 

hallgatunk. Azért jó, hogy van nekem, 
mert szeretem és ő is szeret engem.

Medgyesi Roland, 4. osztály, 
Oromhegyes

Az én nyuszim
A nyuszimat, Foltit a tizedik szüle-

tésnapomra kaptam a tatámtól. Bundája 
fehér, tele fekete foltokkal. Nagyon für-
ge. Ha kiengedem a ketrecéből, rögvest 
szalad egy kört az udvaron. Kedvence a 
fű. Testvéremmel minden nap szedünk 
neki a járáson. Amikor fogócskázom 
vele, érdekes, de mindig a húgom után 
fut. Ilyenkor a betonon kopognak kis 
körmei. Ő az eddigi legjobb szülinapi 
ajándékom. Kis Violetta, 4. osztály, 

Oromhegyes

Házi kedvencem
Kedvenc állatom a kutya. A neve 

Negró. Azért kedvelem, mert úgy néz 
ki, mint egy virsli. Ő egy ivarérett szu-
ka. Bundája koromfekete. Egy kicsit 
lassú, de nagyon okos. Imádja a húst 
és a házi kosztot. Mostanában minden 
papucsot megrág, amit óvatlanul elöl 
hagyunk. Kedvenc időtöltésünk a po-
cokfogás. Azért szeretem, mert ha va-
laki idegen jön, azonnal jelez.

Vajda Zalán, 4. osztály, 
Oromhegyes

A furfangos kisegér
A szomszéd néni udvarában éldegélt 

egy kandúr, Butuska volt a neve. Egy 
tavaszi reggelen kifeküdt az udvar kö-
zepére a hasát süttetni. De nem tudott 
elaludni, mert kopogtak a szemei az éh-
ségtől. Ekkor a farakás mellett meglátott 
egy apró kisegeret. Lopakodni kezdett, 
majd hirtelen utánaeredt. Villámgyor-
san futott, s már majdnem fülön csípte, 
amikor a kis cincogó az udvar sarkában 
egy kormos kályhacsövet lelt. Hirtelen 
belemászott. A cirmos még ekkor sem 
adta fel. Utánaeredt. Az egér gyorsan 
keresztülfutott rajta, ő pedig beszorult, 
s csak lassan tudott kikecmeregni belő-
le. Mindketten koromfeketék lettek. Jót 
nevettek egymáson, de olyan hangosan, 
hogy az egész utca zengett a nagy vi-
hogástól. Dávid Orsolya, 4. osztály, 

Oromhegyes
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Ki vagyok?

Én még csak kis csibe vagyok. 
Anyukám a forró pusztán, tojásból 
költ ki. Szüleim nem készítenek fész-
ket számomra, hanem a forró homok-
ban kell üldögélnem egész nap.  Szüle-
tésem óta homoksárga vagyok, barna 
fekete pöttyökkel. Ha felnövök, én 
leszek Európa legnagyobb röpképes? 
madara.  Az étlapom magvakból, rág-
csálókból és rovarokból áll. Óvakod-
nom kell az orvvadászoktól, mert mi-
attuk fogunk kihalni.

Muhi Barabara, 4. osztály, 
Oromhegyes

Háziállat vagyok. Az udvar sarká-
ban áll a házam. Fekete, rövid szőr 
borítja testem. Középmagas, húsevő 
vagyok. Hosszú hátam, rövid lábam 
és lógó fülem van. Értelmes és tanu-
lékony állatnak születtem. Kissé ön-
fejű, olykor sértődékeny tudok lenni. 
Kedvenc időtöltésem minden, amit a 
gazdival teszünk. Legjobban mégis a 
közös sétának örülök. 

Erdélyi Natália, 4. osztály, 
Oromhegyes

A Holdon jártam
1. Egy repülő kutyával utaznék a 

Holdra, Árpádot vinném magammal. 
Az úton elhaladnék néhány csillag 
mellett. A Holdra érve láthatnánk a 
Földet, ahonnan indultunk. Vinnénk 
magunkkal labdát és fociznánk. Ha 
megéheznénk, megfognánk a repülő 
kutya fülét, és a Föld nevű bolygó felé 
irányítanánk. Hazaérve ennénk egy 
nagy pizzát, mert az nincs a Holdon. 

Molnár Csongor, 2. osztály, 
Oromhegyes

2. A világ leggyorsabb űrhajójával 
utaztam a Holdra. Magammal vittem 
az anyukámat. A Holdon űrlényeket 
kerestünk. Sajnos egyet se találtunk. 
Megnéztük a nagy krátereket. Csaló-
dottan indultunk haza. Az űrhajónk 
villámgyorsan hazarepített bennünket.

Bilicki Kristóf, 2. osztály, 
Oromhegyes

3. A múlt hétvégén elmentem Jú-
liával és Hajnalkával a Holdra. Egy 
varázslatos holdtündér repített el ben-
nünket. Láttuk a Holdkirály palotáját. 
A palota mellett állt egy furcsa kisma-
nó. Megkérdeztük tőle, hogy van-e 
kedve velünk játszani. Sokáig játszot-
tunk. Ránéztem a karórámra, már ké-
sőre járt. Hajni ledobta hosszú haját a 
házunk tetejére, és így ereszkedtünk le.

Bicskei Ramóna, 2. osztály, 
Oromhegyes

4. Egyik nap megbeszéltük Ákos-
sal, hogy felrepülünk a Holdra. Űrha-
jóra szálltunk, és  indultunk is. Láttunk 
rengeteg csillagot, bolygót és sok nagy 
sziklát. Találkoztunk pár apró lénnyel 
is. Mivel beszélgetni nem tudtunk, 
ezért csak mutogattunk. Elmentünk 
játszani. Később szomorúan vettünk 
búcsút egymástól. Beszálltunk az űr-
gépünkbe, és hazaindultunk. Örültünk, 
hogy új barátokkal találkoztunk.

Törtei Hunor, 2. osztály, 
Oromhegyes

5. Pteranodon hátán utaztunk a 
Holdra Ákos barátommal. Sok dino-
szauruszt láttunk. Találkoztunk holdla-
kókkal is. Az ott élőkkel moziba men-
tünk. Triceratopsszal érkeztünk haza a 
Földre. Vajda Noel, 2. osztály, 

Oromhegyes

Elfelejtős mese 
1. Hétfőn Lotti elfelejtett hegyezőt 

vinni, kedden tornacipőt, szerdán is-
kolatáskát, csütörtökön uzsonnát, pén-
teken nem húzott zoknit, szombaton 
elfelejtett iskolába menni, vasárnap el-
felejtette, hogy nincs iskola, és elment. 
Az utcán mindenki kinevette. Megszé-
gyellte magát, és többé nem felejtette 
otthon a hegyezőt, a tornacipőt, az 
iskolatáskát, az uzsonnát, a zokniját 
is felhúzta, és nem felejtett szombaton 
iskolába menni, de vasárnap mindig 
otthon maradt.

Dávid Loretta, 2. osztály, 
Oromhegyes

2. Hétfőn otthon felejtettem az 
olvasókönyvemet, kedden a torna-

felszerelésemet, szerdán a matemati-
kakönyvemet, csütörtökön a szerbfü-
zetemet, pénteken az üzenő füzetemet, 
szombaton elfelejtettem elkészíteni a 
házi feladatomat. Vasárnap eszembe 
jutott az egész heti feledékenységem, 
és elmentem a templomba letisztázni 
a mulasztásaimat Jézuskával. 

Babarci Ákos, 2. osztály, 
Oromhegyes

Madáretető készítése
Ádám és Sztella házi feladatra kap-

ták, hogy madáretetőt készítsenek. 
Miután készen lettek, Ádám felrakta a 
fára. Sztella kölest rakott az etetőbe. A 
madarak odarepültek és lakmároztak. 
A testvérek örültek, hogy ilyen szép 
etetőt tudtak készíteni. 

Fátyol Laudisz Nikoletta, 
2. osztály, Oromhegyes

Állat bemutatása
1. Én Silát szeretném bemutatni, a 

csikómat. Termete kicsi, a szőre na-
gyon puha. A színe pej, a szeme barna. 
Herét, kukoricát és füvet szokott enni. 
Nagyon nyugodt állat. Mikor kint van, 
szeret fetrengeni a fűben. Azért szere-
tem, mert együtt nő velem. 

Kis Pál Júlia, 2. osztály, 
Oromhegyes

2. Az én kutyámat Dominónak hív-
ják. Kis termetű és barna színű. Rövid 
lábával gyorsan tud futni. Szereti rág-
csálni a csontot. Azért szeretem, mert 
játékos és okos házőrző. 

Bálint Máté, 2. osztály, 
Oromhegyes 

3. Az én háziállatom egy nimfa 
lánypapagáj. A neve Roki. Kis terme-
tű. Tolla sárga és szürke színű. Hosszú 
farktolla van. A szeme barna. Vékony, 
rövid és erős lába van, éles karmokkal. 
A csőrével nagyon tud csípni. Táplá-
léka köles, zab és napraforgó. Szeret 
repülni és rikácsolni. Szeretem, mert 
aranyos kismadár. 

Rekecki Hajnalka, 2. osztály, 
Oromhegyes
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Naša kuća, 
naš dom

Živim u Trešnjevcu sa ma-
mom. Živimo u porodičnoj kući. 
U našoj kući ima devet prostori-
ja, a to su: kuhinja, spavaća soba, 
dečja soba, trpezarija, soba za 
goste, dnevna soba, ostava, hod-
nik i toalet. Moja porodica naj-
više vremena provodi u dnevnoj 
sobi. U njoj igramo karte, gle-
damo televiziju i razgovaramo. 
Naša kuća ima i tavan. Tamo 
držimo prazne fl aše, kutije i sta-
re knjige. Imamo i baštu. U njoj 
gajimo cveće, voće i povrće. Ni 
sa kim ne delim svoju sobu. U 
njoj, od nameštaja, imam krevet 
na rasklapanje, ormar, sto, sto-
licu i tepih. Tamo obično čitam, 
igram se, jedem, učim, spavam i 
odmaram se. Mislim da je bolje 
živeti u kući, zato što ima više 
prostora, mirnije je i mogu imati 
kućnog ljubimca. 

Sonja Erdelji, 7. razred, 
Trešnjevac

Moja školska 
torba

Moja školska torba je veli-
ka i lepa. Dobio sam je prošle 
godine od svojih roditelja. Moja 
torba ima mnogo džepova. Ima 
džepove i sa strane. Moja torba 
je ovalnog oblika. Šarena je, na 
štrafte. Ima i aplikacija. U njoj 
nosim školski pribor. Jednom 
se već pokidala. Ona je često 
teška. Ja volim svoju školsku 
torbu. 

Kristijan Turi, 5. razred, 
Trešnjevac

Da vam se 
predstavim 

Zovem se Lehel Mesaroš, 
imam četrnaest godina i idem u 
osmi razred. Rođen sam u Sen-
ti, dana šesnaestog septembra 
dve hiljade treće godine. Visok 
sam sto sedamdeset centimeta-

ra, težak šezdeset tri kilogra-
ma, imam kratku, smeđu kosu 
i smeđe oči. 

Kosa mi je ravna. Živim u 
Trešnjevcu, sa svojom poro-
dicom. Nemam ni brata, ni 
sestru. Ja sam jedinac. U slo-
bodno vreme odmaram, pecam, 
šetam psa, gledam televiziju i 
spavam. Slušam domaću mu-
ziku. Moje omiljeno jelo je 
pica. Moj najbolji drug je Vik-
tor Bičkei. Volimo zajedno da 
idemo na pecanje, šetamo psa, 
vozimo bicikla i razgovaramo. 
Ne treniram ništa. Ne navijam 
ni za koga. Nemam omiljeni 
predmet u školi. Teška mi je 
fi zika. U budućnosti želim po-
stati ekonomista, zato što bih 
voleo da knjižim. 

Lehel Mesaroš, 8. razred, 
Trešnjevac

Moj omiljeni 
sport

Moj omiljeni sport je fudbal. 
Igram fudbal već godinama, i 
želim da postanem fudbaler. 
Moj omiljeni fudbaler je Nej-
mar da Santos Junior.  Ja mislim 
da je Nejmar najbolji strelac. 
Igramo na istom postu. On je 
igrao za Barselonu, ali otišao 
je u PSG za 222 miliona evra. 
Žao mi je što je otišao u PSG. 
Nadam se da ću jednog dana i 
ja tako dobro igrati fudbal kao 
Nejmar. Akoš Toma, 6. razred, 

Totovo seloBagi Flórián, 4. osztály, Tóthfalu
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Moja mama
Moja mama se zove Antoa-

neta Roža Čekić. Mama ima 39 
godina. 

Ima braon oči i tamno smeđu 
kosu. Moja mama je učiteljica, 
radi u školi. Ona živi u Totovom 
Selu. Jako voli cveće i voli da 
provodi vreme u bašti. Njena 
omiljena boja je crvena. Moja 
mama je ljubazna, pametna i 
slatka. Ja mamu volim najviše 
na svetu. 

Helena Roža, 5. razred, 
Totovo selo

Moja mama se zove Valerija. Ona ima 
50 godina. Ona je savetnik u Kanjiži. 
Moja mama je srednjeg rasta, ima zelene 
oči. 

Njena kosa je kratka i bordo je boje. 
Moja mama je vredna, radi ceo dan. Spre-
ma kuću, pegla, pere, čisti. Radi u bašti, 
sadi, kopa, zaliva, kosi travu. Svaki dan 
kuva ručak. Ona veoma dobro kuva. Nje-
na omiljena boja je plava. Njeno omilje-
no jelo je pečena zečetina. Njen hobi je 
čitanje. Moja mama je najbolja mama na 
svetu. 

Jazmin Salkai, 5. razred, 
Orom

Sziráki Gréta, 1. osztály, Tóthfalu

Vajdovics Maja, 1. osztály, Oromhegyes
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Színezd ki a képet!
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Szórakozzunk! – Zabavimo se!Szórakozzunk! – Zabavimo se!

Viccek

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

Tanár a diákhoz:
– Ha jól felelsz egy kérdésemre, akkor 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.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A fi zika tanár felelteti Pistikét:.
– Na, Pistike, légyszíves mutasd be nekem az ampermérőt!
Mire Pistike:
– Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, ampermérő-tanár úr... Kérem, ismerjék meg egymást.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kémiaórán a tanár ezt kérdezi:
– Na, gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a savba, szerintetek feloldódik?
– Nem, tanár úr.
– Nagyon jó! És miért nem?
– Mert akkor nem tetszene beledobni...

Viccek

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

Tanár a diákhoz:
– Ha jól felelsz egy kérdésemre, akkor 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.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A fi zika tanár felelteti Pistikét:.
– Na, Pistike, légyszíves mutasd be nekem az ampermérőt!
Mire Pistike:
– Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, ampermérő-tanár úr... Kérem, ismerjék meg egymást.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kémiaórán a tanár ezt kérdezi:
– Na, gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a savba, szerintetek feloldódik?
– Nem, tanár úr.
– Nagyon jó! És miért nem?
– Mert akkor nem tetszene beledobni...

Rejtvény
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Egy estém a 
családommal

Legjobban a szombat estéket sze-
retem. Hétköznapokon mindenki a 
következő napra készül, de szombat 
este nem kell korán lefeküdni, mivel 
vasárnap lehet tovább aludni, lustizni. 
Ilyenkor van idő esti sétára, amikor az 
időjárás engedi. Amíg anya elkészíti 
a vacsorát, addig mi fürdünk. Apa a 
kedvenc felvágottját és egy nagy bög-
re tejet vacsorázik, anya pedig pirítós 
kenyeret virslivel. Nővérem müzlit, én 
pedig szalonnát eszem. Utána előkerül 
a társasjáték, kártya vagy egy jó csa-
ládi fi lm. 

Berecz Flóra, 5. osztály,
Orom

Szombat este apu hamarabb hazaér 
a munkából, anyu is befejezi az otthoni 
tennivalóit. Eljön a vacsora ideje, álta-
lában apuval terítünk. Mindenki mást 
vacsorázik, én leginkább a tonhalat 
szeretem. Közben jót beszélgetünk. 
Utána anyu keres a műsorfüzetben 
valamilyen jó vígjátékot, de ha nincs, 
akkor kártyázunk.

Szalkai Jázmin, 5. osztály,
Orom

Apukám, anyukám, a testvérem, 
Edvárd és én, mi vagyunk egy család. 
Megvacsorázunk, megmosakodunk, 
utána pedig alszunk. 

Csikos Edina, 5. osztály, 
Orom

 
Anyának éppen telefonált az egyik 

ismerősünk, bejelentkezett estére ven-
dégségbe. Gyorsan összepakoltam a 
szobámban. Sok mindent játszottunk: 
fociztunk, kártyáztunk. Miután elmen-
tek, apuval elvégeztük a jószágok kö-
rüli munkákat, majd vacsorázni kezd-
tünk. Volt az asztalon pirított kenyér, 
házikolbász, tea, tejföl és egy kancsó-
ban tej. 

Vajda Máté, 5. osztály, 
Orom

Délután amíg apám a jószágokat 
látja el, anyával tanulni szoktunk. Ezt 
legtöbbször 18 órakor befejezzük, ek-

kor elkészítjük a vacsorát és eszünk. 
Közben kezdődik kedvenc sorozatunk, 
a Végtelen szerelem. Szüleimmel és a 
mamámmal együtt szoktuk nézni. 

Káposzta Ármin, 5. osztály, 
Orom

Vacsora után a televízión fi lmet 
keresünk, közben ha van itthon gyü-
mölcs, akkor csemegézünk. Van olyan 
este, amikor magyar csatornát nézünk, 
de van olyan is, amikor szerb csator-
nát. A kanapén helyezkedünk el, és 
keresünk egy olyan fi lmet, amit min-
denki szeret, de ritkán van olyan. 

Krgović Viktória, 5. osztály, 
Orom

Mi hárman vagyunk a családban, 
szüleim földműveléssel foglalkoznak. 
Anya általában vacsorázik, én csak 
néha, de apa egyáltalán nem. Sűrűn 
eljárunk vendégségbe, és hozzánk is 
jönnek. Amikor csak mi hárman va-
gyunk, akkor kártyázunk, fi lmezünk, 
videókat nézünk, zenét hallgatunk. 

Körmöci Regina, 5. osztály, 
Orom

Anya és apa beszélgettek, én fo-
cimeccset néztem a tévében. Jázmin 
mesét szeretett volna nézni a szo-
bámban, de mondtam neki, hogy nem 
kapcsolom át, mert meccset nézek. 
Apa ránk szólt, hogy ne veszeked-
jünk, és menjünk kipakolni az asztal-
ra, mert vacsorázunk. 

Szokol Márk, 5. osztály, 
Orom

 
Szerda este van. Hatkor érek haza 

a különszerb óráról. Ha van még házi 
feladatom, azt megcsinálom, ha nincs, 
akkor az asztalnál várom a vacsorá-
mat. Kedvencem a sajtos tükörtojás 
vagy a melegszendvics. Vacsi után a 
számítógépen játszom, legjobban egy 
lovas játékot szeretek. Elmegyünk a 
nappaliba televíziót nézni, közben be-
szélgetünk a nap eseményeiről. Együtt 
megnézzük két kedvenc vetélkedőn-
ket, az Áll az alkut és A piramist. 

Juhász Ivett, 5. osztály, 
Orom

Szombat esténként együtt a család. 
Ilyenkor megnézünk közösen egy jó 
fi lmet, aztán vacsorázunk. Van, ami-
kor apa pizzát rendel, annak nagyon 
örülünk. Bata Edina,

 Oromhegyes

Vannak esték, amikor olvasok, de 
a legjobb, amikor vendégeket várunk. 
Arnolddal és Balázzsal mindig szíve-
sen játszom. Fendrik Dorina, 

Oromhegyes 

Berki úr 
válaszlevele 

Kedves, drága Andi! Mikor kezem 
közé kaptam a leveled, boldogság és 
melegség töltötte el a szívem. Ne ag-
gódj, nem nevetlek ki, sőt megértem a 
helyzetedet. Szemmel láthatóvá vált, 
hogy Dingó és te nagyon összenőtte-
tek. Mióta elmentetek, Dingó sokat 
szomorkodik, és folyton odanéz, ahol 
régen olyan sokat játszottatok. Felol-
vastam a leveled neki pont úgy, ahogy 
mondtad. Hol boldogságot, hol pedig 
keserűséget láttam szemeiben. Meg-
vettem neki a vacsorát, és elmondtam 
neki, hogy az ő Andija küldi. Boldo-
gan csaholt. Anyádnak egy betűt sem 
írok erről. Akiket megemlítettél leve-
ledben, nekik átadtam az üzeneted, 
örültek, és azt mondták, szívélyes üd-
vözletüket küldik ugyanúgy, ahogy én 
is. Szeretettel: Berki úr

Sziráki Emina, 6. osztály, 
Tóthfalu 

Kedves aggódó Andreas! Először 
is szeretnélek üdvözölni, és megkö-
szönni, hogy gondoltál ránk. Hiányzol 
nekem, a mamának és Dingónak is. 
Mindenki egészséges. Dingó nehezen 
viseli a napokat, mióta elmentetek, 
keveset eszik, de most már kezd visz-
szajönni az étvágya. Azt az éjszakát 
végigvonította. Minden nap abban az 
időtájban kimegy a Kerka partjára, és 
úgy csinál, mintha valakit várna. Szo-
morúan jön vissza. Minden este sétálni 
megyek vele és beszélgetünk, mesélek 
neki rólad. 
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Amikor felolvastam neki a leve-

led, nagyon szomorú lett. Gondolom, 
tisztán értett mindent. Nem nevettelek 
ki, hisz az embernek a legjobb barátja 
az állat, és nyugodj meg, nem szólok 
semmit anyukádnak a küldött pénzről. 
Vigyázni fogok rá. Remélem, sikerül 
még találkoznunk. Mindenkinek átad-
tam üdvözleted, mindenki viszonozza 
és gyors beilleszkedést kíván: Berki úr

Szabó Dorina, 6. osztály, 
Tóthfalu 

Jó napot, kedves Andreas! Nagyon 
örültünk, hogy hallhattunk valamit fe-
lőled. Te is nagyon hiányzol nekünk. 
Nem, nem nevettem egyszer sem azon, 
amit írtál. Igazából még el is szomo-
rodtam rajta. Felolvastam Dingónak a 
leveled. Először odamentem hozzá, és 
csak nézett rám. Amikor meghallotta a 
neved, ő is elszomorodott. Halkan vo-
nított, és nézett az ég felé. Nem szólok 
senkinek a küldött pénzről. Megvettem 
a vacsorát is, ahogy kérted. Odatettem 
elé, és azt mondtam: Ezt Andi küldte 
neked. Ekkor szegény egy halkat és 
rövidet vonított. Utána mintha mosoly 
kerekedett volna az arcára. Még egy-
szer köszönjük, hogy írtál. Írj, ha úgy 
gondolod, mert válasz fog rá érkezni! 
Berki úr Oroszi Armand, 6. osztály, 

Tóthfalu

Ötödikes lettem
Több tantárgyunk van, mint alsó-

ban. Kezdetben komolytalanul vettem 
a tanulást, de most többet tanulok. 
Kedvencem az informatika és a torna. 

Bicskei Áron, 
Oromhegyes

Már vártam a szeptember 1-jét, so-
kat kérdezősködtem, milyen a felső. 
Több óránk van, mint tavaly, de kezd-
jük megszokni. Túri Krisztián, 

Oromhegyes
 
Nagyobbak lettünk, komolyodtunk. 

Elég sok a lecke, de meg lehet tanulni 
mindent, ha valaki fi gyel az órákon, és 
otthon is készül. Zabos Ákos, 

Oromhegyes

Tetszenek azok a programok, amikor 
az iskola minden diákja együtt játszik 
vagy kvízezik. Minikertet is építettünk 
a múlt félévben, ami nagyon tetszett.

Fodor Heléna, 
Oromhegyes

Ópusztaszerre kirándultunk a fel-
sősökkel. Nagy élmény volt. Megnéz-
tünk több jurtát, egy nagy szélmalmot, 
valamint a Feszty-körképet is. 

Mácsai Nikolett, 
Oromhegyes

Kezdetben nagyon érdekes volt, 
hogy Oromra kell utaznunk. Sok új 
tantárgyat ismertem meg. Nekem a bi-
ológiaóra a kedvencem. 

Vajda Blanka, 
Oromhegyes

Negyedikben nagyon vártam az ötö-
diket, egész nyáron arra gondoltam, 
hogy milyen lesz felmenni a lépcsőn. 
Első nap nagyon izgultam, hogy jön-
nek-e új osztálytársak, meg hogy ki lesz 
az osztályfőnökünk, milyen lesz, hogy 
minden órán más tanár jön be. Most 
már nagyon furcsa visszagondolni a 
negyedikre. Böröc Sára, 

Tóthfalu

Az ötödik osztály nagy változást 
hozott az életembe, mert negyedikben 
Óbecsén jártam iskolába. Most itt élek 
a kollégiumban. Kevésbé nagy vál-
tozás volt az, hogy a tanító nénitől el 
kellett búcsúzni, és jöttek a tanárok. 
Én igazából vártam az ötödiket, mert 
az alsót egy picit eluntam. 

Pálinkás Róbert, 
Tóthfalu 

Nagyon vártam, hogy ötödikes le-
gyek, de már megbántam. Az a baj, 
hogy egy kicsit sok a tananyag. Jött 
három új diák, és mindegyik jó bará-
tom lett. Jó, hogy új tanárokat ismer-
tem meg. Vörös Alexandra, 

Tóthfalu 

Martonosról jöttem, mert az inter-
neten láttam ezt az iskolát. Nagyon 
örülök, hogy ebbe az ötödik osztályba 
jutottam, ez a legjobb osztály. Úgy ér-
zem, hogy most már nem vagyok kicsi. 

A kollégiumban lakom, és sokkal job-
bak a jegyeim, mint Martonoson.

Csesznek Donatella, 
Tóthfalu 

Amikor felsőbe kerültem, akkor 
még minden könnyű volt, a második 
hónapban már bonyolódtak a dolgok. 
Első félévben csatlakozott a lányos 
osztályhoz egy fi ú is, ekkor már na-
gyon vártam a téli szünetet és a bizo-
nyítványomat. Most már nem tűnik 
olyan könnyűnek az ötödik osztály.

 Sarnyai Dzsesszika, 
Tóthfalu

Aranyköpések 
az oromi hatodikosok 

gyűjtéséből
Tanárnő: – Már megint rád kell 

szólnom!
Diák: – Hát de én nem csináltam 

semmit!
Tanárnő: – Épp ez az! Miért nem 

csinálod a festményedet?
Diák: – Hát mert... OTT EGY SÁR-

KÁNY AZ UDVARBAN!
* * *

Fúrógép hangja szűrődik az 
osztályba. Diák: – Ez így szól: 
VUTTUTUTUTU!

* * *
Diák ráüt az asztalra.
Tanárnő: – Miért ütöttél az asztalra?
Diák padtársa: – Ronaldóra ütött!
Tanárnő: –Ki az a Ronaldo?
Mindenki: –EGY FOCISTA!
Tanárnő: –Ja, akkor megnyugod-

tam, hogy a Ronaldóra ütött, és nem az 
asztalra... * * *

Arcokat rajzolnak a diákok.
Tanárnő: – Szépen fesd ki színesre!
Diák: – Neeem, ez szürke fi lm!

* * *
Tanárnő: – Rakj az s-re sapkát!
Diák: –Hát de nem fázik!

* * *
A diákok röpellenőrzőt írnak a 

sportágakból.
Diák: – Tanárnő! Mi olyat nem ta-

nultunk, hogy sörfőző!
Tanárnő: – Az nem sörfőző, hanem 

SZÖRFÖZŐ! * * *
Diák: – Tudja, tanárnő, van Szege-

den ott a sarki könyvtárban sok könyv!
Tanárnő: – Van egy pár sarok Szege-

den...
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A vér életet jelent
A vér nem csak egy folyadék!
Életünk eleme, 
szívünknek segít, 
ereink megtelnek vele.

Futunk a réten, 
úszunk a vízben, 
játszunk és nevetünk,
mindent csak vele tehetünk.

Életünk csak vele teljes, 
nekünk ez természetes, 
de ha másoknak szüksége van rá, 
mégsincs, ki nekik adná.

Emlékszem, egyszer szükségem 
volt vérre, 
akadt, ki segített és ellátott véle.
Új életet kaptam, 
köszönöm szépen,
hálás vagyok 
nagyon-nagyon érte!

Ösztönözlek téged, 
hozz örömet a társaknak, 
segíts, akinek tudsz, 
adj vért másoknak!

Nem tudhatod te sem, 
veled mikor történik baj,
lesz-e, aki segít, 
lesz-e, aki ad.

Amikor nagy leszek, 
szeretnék vért adni, 
önzetlenül segíteni, 
életeket menteni!

Papp Izolda,
6. osztály, Orom

A vér életet jelent
Véradók azok az emberek, 
akik nem állnak tétlenül,
hanem mernek és segítenek.
Büszkék lehetünk rájuk,
 hisz hősies a hozzáállásuk.
Nem mindegy, ki ad vért kinek,
de az biztos, hogy a véradók
rengeteget segítenek.
Ki bajba jut és az életéért harcol,
nagy mennyiségű vérre szorul, 
de itt vannak azok, akik 
gondolnak rá,
segíteni kell: gyerünk, hajrá!

Ne gondolkozz tovább, 
adj te is vért, 
tegyük meg ezt egymásért!

Bajusz Péter, 5. osztály,
Oromhegyes 

A vér életet jelent
A vér minden ember életében na-

gyon fontos szerepet tölt be. Sajnos 
gyakran történnek balesetek, és gyak-
ran kerül sor életmentő műtétekre. 
A segítségnyújtás roppant szükséges 
ilyenkor, főleg az önkéntes véradás. 
Minden egészséges férfi  és nő lehet 
véradó, és gyakran hallani, fontos 
lenne, hogy a számuk gyarapodjon. 
Bátornak tartom azokat, akik erre 
a létfontosságú feladatra rászánják 
magukat, hogy segítsenek bajbajutott 
embertársaikon. Sok olyan felnőtt 
él a környezetemben, akik már több 
alkalommal felkeresték a véradó-ál-
lomásokat. Igaz, sokat halljuk ma-
napság a „nagyobbaktól”, hogy erre 
sincs idő, arra sincs idő, de szerintem 
ha valaki őszintén gondol a bajbaju-
tottakra, akkor szorít egy kis időt erre 
a nemes cselekedetre. Szerencsére 
mindig akadnak olyan emberek, akik-
nek szívügye  az, hogy segítsenek 
másokon. Úgy gondolom, nagyon 
fontos az a mondat, hogy: egy csepp 
vér életet menthet. 

Balázs Kolos, 5. osztály, 
Oromhegyes

A vér életet jelent
A véradók feladata tiszteletremél-

tó. Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy 
véradónak lenni mit is jelent. Isko-
lánk könyvtárosáról, Bagány Igorról  
tudom, hogy régóta segít másokon 
ily módon. Felkerestem, hogy minél 
többet megtudjak a témával kapcso-
latban.

– Milyen indíttatásból vált véradó-
vá? – tettem fel első kérdésem.

– Elsősorban az elhatározás a fon-
tos, a más embereken való segíteni 
akarás. Olykor én is belegondolok, 
hogy nekem is szükségem lehet vér-
re, és jó tudni, hogy számíthatok má-
sokra. Én magam 2005 óta vagyok 
önkéntes véradó. 

Másrészt biztonságot nyújt szá-
momra, mert minden véradáskor el-
lenőrzik a vér állapotát.

– Milyen gyakorisággal lehet vért 
adni? – érdeklődtem tovább.

– Nők esetében egy évben három 
alkalommal, férfi aknál négyszer. 
Véradásra egyénileg és szervezetten 
is lehet jelentkezni.

– Hogy képzeljük el, hogyan zajlik 
egy véradás?

– Minden véradás előtt ki kell 
töltenem egy kérdőívet az egészségi 
állapotommal kapcsolatban. Ezután 
megfi gyelik a szívműködésemet, 
megmérik a vérnyomásomat. Vi-
szonylag rövid idő alatt lezajlik a vér 
vétele. Ezt követően uzsonnázunk, és 
felhívják fi gyelmünket az elengedhe-
tetlen folyadékpótlásra. Egy-egy vér-
adás alkalmával sok kedves ismerőst 
szereztem már.

Megköszöntem, hogy a könyvtá-
ros bácsi készséggel válaszolt kérdé-
seimre. A beszélgetés után az fogal-
mazódott meg bennem, hogy milyen 
szép emberi gesztus a véradás.

Bicskei Viola, 7.osztály,
Oromhegyes

Ajánló
Kedvenc együttesem az AK26. Egy 

éve szerettem meg őket. A banda egy 
testvérpárból áll: Molnár Ádám (mű-
vésznevén Giajjenno) és Molnár Mik-
lós (művésznevén Hiro). Giajjenno a 
rap felé, Hiro pedig a szólóének felé 
hajlik. Sok közös daluk van, amik 
már több mint egymillió megtekintés-
nél tartanak a Youtube-on. Ilyen pl. a 
Blöff, ami az egyik kedvenc számom 
tőlük. Amit meghallgatásra ajánlok 
még: Bátyja, Barnabás, Hiro – Kylie 
Jenner, Hiro – Christiano, Hiro – Pá-
rizs, Hiro – Miért szerettél belém, 
Egyedül, Elfáradtam, Giajjenno – 
Oroszlán, Giajjenno – Balsors, Hiro – 
S.O.S., Hiro – Szívtelen, Hiro – Isme-
retlen lány, Fenn a kezed. Remélem, 
meghoztam valakinek a kedvét, hogy 
belehallgasson a dalokba! – Hivatalos 
Youtube csatornájuk, ahol a számok 
találhatók: AK26 Offi cial

Milutinovity Loretta, 6.osztály,
Orom
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Az oromhegyesi 
nyolcadikosok írásai

Nem volt hiábavaló ez a nyolc év. 
Sok-sok barátra leltem, igaz, időn-
ként haragban is voltam másokkal. A 
játékos tanulás, a szép osztálykirán-
dulások mind-mind felejthetetlenek.

Pekla Izabella 

Néha rosszaskodtunk, de bizo-
nyos határokon belül. A tavalyi ki-
rándulást sem felejtem, a kötélpá-
lyán való csimpaszkodásunkat, na 
meg a csőtörést sem. 

Beszédes Szilárd 

Jó volt az alsós biciklitúra, a sok 
viccelődés, a tornaórai focimeccsek. 
Sajnos kirándulni így együtt már 
nem megyünk. 

Pósa Adrián 

A Kátai-tanyán nagyon jól érez-
tük magunkat, de a belgrádi és az 
újvidéki kirándulásra is jó vissza-
emlékezni. Nyolcévi munkámmal 
elégedett vagyok, remélem, az itt 
szerzett tudást kamatoztathatom a 
közép-iskolában is. 

Mészáros Lehel 

Szerettem a tanórák előtti beszél-
getéseket, az apró csínytevéseket. A 
barátok mindig fontosak maradnak a 
számomra. 

Balázs Márta 

Magammal viszem a tudást és 
több emléket. Gyakran másoltuk 
egymásról a leckét, és ha lelepleződ-
tünk, bánkódtunk, de talán idővel 
minden megszépül. 

Sarnyai Beatrix 

Sok időt tölthettem a barátaim-
mal, jókat nevettünk, segítettünk 
egymásnak. 

Beszédes Dániel 

Hiányozni fog az iskola, a sok ta-
nár, a tanító néni, az osztályfőnök, 

mert sok jó emlék fűz ide. Kissé tar-
tok a jövőtől, de gondolom, hamar 
megszokom majd az új iskolámat 
is.

Paksánszki Tamara 

Amikor belecsöppentem ebbe az 
osztályközösségbe, nehezen ment a 
beilleszkedés, de időközben sok jó ba-
rátot szereztem, az oromiak között is. 

Fejős Csongor 

Most, nyolcadikban arra törek-
szem, hogy javítsak a tanulmányi 
átlagomon, és minél jobb eredményt 
érjek el a záróvizsgán. A barátaim-
mal továbbra is szeretnék gyakrab-
ban találkozni. 

Nagy Ákos 

Ez alatt a nyolc év alatt sok diá-
kot, tanárt ismertem meg, több ver-
senyen, rendezvényen vettem részt. 
A kudarcok, örömök összekötnek 
bennünket, bárhova is kerülünk. 

Erdélyi Violetta 

Magammal viszem tanáraim 
jótanácsait, a jóízű beszélgetések 
emlékét, a barátaim jóakaratát.

 Sarnyai Tamás 

Boldog vagyok, hogy ide, ebbe az 
iskolába járhattam. Fontos számom-
ra a tudás, amit itt szereztem, és a 
barátok, akikkel szeretném tartani a 
kapcsolatot. 

Bicskei Viktor 

Az emlékeket és a tudást teszem a 
batyumba. Megtanultam ismerkedni 
emberkékkel, tananyaggal. Renge-
teg élményt szereztem, és megőr-
zöm őket. 

Bálint Krisztina 

Sok mindenre  megtanított az is-
kola, de  leginkább a tiszteletre és a 
megértésre. Mi, tinédzserek gyakran 
hederítünk mindarra, amit a felnőt-
tek jószándékkal mondanak nekünk, 
de egyszer talán minden beérik.

Nagy Teodóra 

El sem hiszem, hogy elmúlt ez a 
nyolc év. El kell búcsúznunk egy-
mástól, de a jókedvünket visszük 
magunkkal. 

Sőreg Dorottya

Gyakran kiálltunk egymásért – 
ezt is megtanultuk itt, az épület falai 
között. 

Remete Tamara

Oromi nyolcadikosok 
tollából

8 éve boldogítjuk egymást, 8 éve 
szenvedünk a jobb jegyekért, és 
huss! Egyik pillanatról a másikra 
egyszer csak tovaszáll e 8 év, de van, 
amit mégis elviszünk innen. A tudás, 
a barátok, a tanárokkal szembeni en-
gedelmesség és fegyelem. 

Bicskei Boglárka

A 8 év alatt nemcsak azt tanultam 
meg, hogy mikor találták fel a nyom-
dagépet, vagy hogy hány szénatom-
ból áll a metán, hanem azt is, hogy 
egy összetartó osztállyal bármit meg 
lehet valósítani. 

Cseszkó Nikolett

Ez alatt a nyolc év alatt sok min-
dent megtanultam, amit az életben 
használni tudok. 

Zsámboki Ádám

Nyolc év után elérkeztünk életünk 
egyik nagy eseményéhez: elhagyjuk 
ezt az iskolát. Ez alatt az idő alatt 
nemcsak tudást szereztünk, hanem 
rengeteg élményt és barátot is. 

Surányi Bence

Elviszem a sok okosságot, elvi-
szem a tanárok bölcs mondatait. 

Dukai Valentin

Ez alatt a nyolc év alatt sok min-
dent megtanultam, s ezt a tudást vi-
szem tovább az életben. 

Borsos Ramóna



14                                                                     Suli Diáklap – Školski list – 2018 nyár – leto 2018.

Amit magammal innen elviszekAmit magammal innen elviszek –  – Što ću poneti sa sobomŠto ću poneti sa sobom
Az évek alatt rengeteg emléket 

szereztünk. Életre szóló barátságot 
kötöttünk egymással, sok mindenen 
mentünk keresztül. A tudást, amit itt 
szereztem, soha nem fogom elfelejteni. 

Király Heidi

A nyolc év alatt rengeteg isme-
rettel gazdagítottam tudásomat. Úgy 
érzem, ennél is fontosabb, hogy 
megtanultam tisztelni másokat: a 
tanáraimat, diáktársaimat. A kirán-
dulások alatt sok élményt szereztem, 
amelyeket soha nem fogok elfelej-
teni, és mindig emlékezni fogok az 
iskolámra, ami 8 évig tanított. 

Szögi Lilla 

Az itt megszerzett tudásomat vi-
hetem tovább, amit ennek az iskolá-
nak köszönhetek. 

Remete Karolina

Az osztálytársaim és barátaim 
emlékét, a sok kalandot és az együtt 
művelt csintalanságokat. 

Miklós Márk

Emlékeket az iskoláról; amit ed-
dig megtanultam, a tiszteletet tanul-
tam meg 8 év alatt. 

Kolompár Oszkár

Magammal viszem a sok barát 
emlékét, a jó és rossz emlékeket. 

Grčki Aleksa

A jó barátok emlékét, a tudást, 
tiszteletet és a jó beceneveket. 

Kovács Petra

Tudást, bölcsességet, tiszteletet.
Dukai Ármin

A sok tudást, amit a tanárok éveken 
át tömködtek a fejünkbe, azt, hogy 
milyen nehéz volt a táska, hányszor 
óra előtt tanultam meg az ellenőrzők 
anyagát, a balhék emlékeit. 

Kovács Rita

A nyolc év alatt megszerzett tu-
dás, az összes jó és szép emlék, amit 

együtt átéltünk. A tanáraim szigora, 
de ugyanúgy a kedvességük és meg-
értésük. Úri Szilárd

Amit tanultam nyolc éven keresz-
tül és a tanárok szeretetét. 

Bontovity Balázs

A tóthfalusiak írták
Amit magammal innen elviszek, 

az nyolc év emléke. Ami talán a 
legjobb volt, az másodikban a Ká-
tai-tanyás kirándulás, ez szerintem 
mindenkinek nagy élmény volt. Ami 
viszont nem jó, hogy itt kell hagyni 
a tanárokat és a fi atalabb barátainkat.

Dukai Lénárd 

Vannak, akikkel már óvodás ko-
runk óta egy osztályba járunk, így 
nyolcadik osztály végére régen kö-
tött barátságok, tudás, amit a taná-
roktól kaptunk, és sok szép emlék 
az, amit elviszek. 

Bata Nikoletta

Az első nap furcsa volt egy kicsit, 
eltért a régi iskolámtól, de megbarát-
koztam vele. Az osztályba gyorsan 
beilleszkedtem, lettek új barátaim és 
jó osztálytársaim. Nekem ez a két év 
örökké meg fog maradni, ha nem is 
az iskola, de a barátok biztosan. 

Urbán Konrád 

Az évek során sok mindent meg-
tanultam: hogy milyen a kemény 
munka a célodért, hogy mennyire 
fontosak a barátok. Örülök annak, 
hogy szüleim elengedtek ilyen fi ata-
lon a családi háztól, és hogy megta-
nulhattam önállóan boldogulni.

Orcsik Gergely

Ezt a pár évet, amit az osztállyal 
töltöttem, nagyon élveztem. Sajnos 
nem kiskoruk óta ismerem őket, 
de úgy érzem, hogy nagyon jóban 
lettem velük. Sok-sok közös emlé-
künk lett. Nekem, ami nagyon fog 
hiányozni, az a fi úk hülyéskedése 
az ötperces szünetekben, de a közös 

kirándulásokat sem fogom soha el-
felejteni. Újházi Anasztázia 

Ez alatt a pár év alatt rengeteg ba-
rátot szereztem, tapasztalatot gyűj-
töttem, illetve sok dolgot tanultam. 
Nagyon rossz belegondolni, hogy 
már nagyon kevésszer fogom hallani 
a csengő hangját, nem sokáig látom 
azokat az embereket, akikkel ez alatt 
a nyolc év alatt jó barátságot kötöttem. 

Teleki Titanella

Még emlékszem, amikor kint vol-
tunk a tanító nénivel télen. Minden-
ki hógolyózott, csak mi az ablakon 
dobáltuk be a hógolyókat. Tiszta víz 
lett az osztályterem. Persze ennek is 
meglett a maga büntetése. 

Nagy Anasztáz

Iskolai életem az első osztályban 
kezdődött, akkor még alacsonyabb 
voltam, mint a tanító néni. Most már 
megnőttem, és magasabb vagyok 
nála. Sokszor mondták a szüleim 
meg a tanárok is, hogy csak egy ki-
csit kellene melegíteni a széket, de 
én lusta voltam, és mentem inkább 
játszani a barátaimmal. 

Vörös Roland 

Ez alatt a nyolc év alatt megta-
nultam sok mindent, jól viselkedni, 
mindenkivel barátkozni. Amit innen 
elviszek, azok a szép emlékek. Ez-
zel az osztállyal több emlékem van, 
mint a régivel. Elmentünk moziba, 
pizzázni, Oromon is voltunk mű-
helylátogatáson Soha nem felejtem 
el ezeket az emlékeket. 

Bagi Gábor 

Megtanultam és magammal vi-
szem a bátorságot, az együttérzést, 
a megértést, a segítőkészséget és a 
mindennapos kitartást és türelmet. 
Fájni kezd a szívem, akárhányszor 
belegondolok, hogy el kell hagynom 
ezt az iskolát, mely évek alatt a má-
sodik otthonom lett. 

Tóth Tamara 
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