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A tartalomból: 

 

Simon Emil: Hónapok 

/részlet/ 

 

Március melege patakokat ébreszt, 

Erdők vad homályát szoktatja a fényhez. 

Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt, 

Melyen víg tavaszunk elindulhat tüstént. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április álmosan ásít, mint a lusta, 

felhők mögé bújva, napját átalussza. 

Fejedre egyszerre esőt, fényt, havat szór, 

azután rád mosolyog:-Ugye nem haragszol? 

 

Január 

 Az év első és egyben a leghidegebb hónapja is általában. Már túlju-
tottunk a téli napfordulón, ami azt is jelenti, hogy a nappalok mindig 
egy kicsivel hosszabbak, és egyre rövidebbek az éjszakák. 

1.   Újév napja. 

6.   Vízkereszt és a háromkirályok napja. 

18.   A második félév kezdete. 

21.   Szülők- nevelők bálja. 

        Félévi bizonyítványok kiadása. 

22.  A Magyar Kultúra Napja. 

1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a  
Himnuszt. 

 

Február 

A tél legutolsó hónapja. Megesik, hogy a havas-jeges évszak éppen 
ilyenkor tombolja ki magát, mégis vidámak vagyunk: farsangolunk. A 
hangulatunkból érezhető a tavasz, a kikelet közeledte. 

4.   Farsang. 

  13-19.  Sítábor. 

  

Március 

Végre elérkezett a tavasz első hónapja, március. Hosszú téli álmából 
ébredezik és megújul  a természet. Megjelennek a tavasz igazi hírnö-
kei: a hóvirágok, a barkát bontó ágak, a nárciszok és társaik. A ma-
dárdaltól egyre hangosabb a táj. 

 2-3.   Nyílt napok. 

 8.   Nemzetközi nőnap. 

 11.   Iskolai ünnepség. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. 
évfordulóján a negyedikesek színvonalas   műsorral 
emlékeztek meg. 

15.   Nemzeti ünnep. 

A városi megemlékezésen Maglódiné Gartner Má-
ria tanárnő ünnepi beszéde után iskolánk 4. osztá-
lyos diákjai adták az ünnepi műsort a teltházas Vá-
rosi Filmszínházban „Március…  szeretlek százezer 
éve” címmel. 

22.   A víz napja. 

Ezzel veszi kezdetét a környezetvédelmi hónap, 
amely április 22-ig, a Föld napjáig tart. Arra a fon-
tos dologra figyelmeztet bennünket, hogy vigyáz-
zunk jobban a környező világ értékeire.  

28.   Környezetvédelmi projekt első napja a  
    4. évfolyamon. 

Naptár 
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TIOP projektünk 
Tanulói laptop program- keretében 41 laptopot kaptunk! 

 
 

Lehet, hogy nem túlzok, ha történelmi lépésnek nevezem, ami történt. 
Az EU teremben és az emeleten egy-egy tárolókocsit láthattok; bennük 41 tanulói laptop. 
 
Tavaly zárult TÁMOP projektben részt vett iskolák pályázhattak erre, köztük mi, a Fazekas Iskola. 
Ebből vásárolhattunk  közel 5 millió forintért.  
A támogatás közvetlen célja volt az élethosszig tartó tanulás képességeinek fejlesztéséhez szükséges, 
egyenlő hozzáférést biztosító IKT eszközök beszerzése; 
- a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése és 
- szinte minden tanterem ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív eszközökkel. 
 
Mit nyertünk? 
A  képességfejlesztést támogató, elektronikus tartalmak megjelenítésére alkalmas eszközöket és eh-
hez szükséges szoftvereket. 
               - 41 darab tanulói laptop, rajtuk operációs rendszer és digitális oktatási tartalom  
               -   2 darab tanári laptop  
               -   2 darab tároló kocsi 
               -   2 darab Access Point  
               -   1 darab router  
     
Célunk, hogy az IKT eszközökkel tartott tanórák aránya 30% legyen. 
A nyert eszközök felhasználása elsősorban 4-8. évfolyamokon történik. Legtöbbször a matematika és 
az idegen nyelvi órákon. 
 
Ezek a szoftverek lettek telepítve a gépekre: 
1.  Adobe Flash lejátszó az animációk lejátszásához 
2. SVG lejátszó a tananyagvázlatokban megjelenő fogalomgráfokhoz, SVG formátumú képekhez 
3. Matematikai képletek pontos megjelenítése IE böngésző esetén 
4. Quicktime lejátszó a mozgóképgyűjteményekhez 
5. JAVA környezet 
6. Offline lejátszó a referenciacsomagok megjelenítéséhez 
7. SDT felhasználói kézikönyv 
 

Tananyagként pedig az Első Magyar Digitális Tananyag Általános 
Iskolák részére: 
1. szociális, életvitel, környezet 1-4. 
2. matematika 1-8. 
3. szövegértés-szövegalkotás 1-8. 
4. magyar nyelv  1-8. 
5. művészettörténet 1-8. 
6. természet tudomány 5-8. 
7. ember és társadalom (történelem) 5-8. 

 
A beszerzett eszközök mindegyikére a projekt számát és logoját tartalmazó matricát felragasztottuk. 
Használjátok az eszközöket sok sikerrel és örömmel! Minden jót kívánok nektek hozzá.  

 
Nagy Czirok Lászlóné  igazgató 
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„ Itt a farsang, áll a bál…” 
 

A farsang január 6-án, VÍZKERESZTKOR kezdődik: kolompolással, ostorpattogtatással, zajkeltéssel jelzik kezdetét. Ez a 

vidámság, a játék, a mulatságok és a bálok ideje. HAMVAZÓSZERDÁIG, a NAGYBŐJT kezdetéig tart. A legnagyobb vi-

gasságra általában a farsang utolsó napján, HÚSHAGYÓKEDDEN kerül sor. 
 
Iskolánkban a farsangi bál február 4-én volt. 
 
Az alsósok jelmezes felvonulással ünnepelték a tél végét. A gyerekek egyéni és csoportos kategóriában versenyeztek. Nagyon 
sok ötletes jelmezbe bújt  kisdiáknak tapsolt a lelkes közönség. 
 

 

 

 

 

Eredmények: 

 

 

 

 

 

 

 

A felsősöknek 17órakor kezdődött a farsangi buli, ahol a karaokezásban mérhették össze erejüket. 

Jagodics Bendegúz 

Csoportos: 

      1.   1.b Boszorkányok 
            1.a Lakodalmas 
            3.a Focisták 
      2.   4.a Retro buli 
      3.   3.b Hangyák 
      4.   4.b Ördögök 
      5.   4.b Lady Hungaria 

Egyéni: 
1. Kelkáposzta – Tandori Petra 2.b 
2. Torta – Molnár Patrik 4.a 
3. Legóember – Molnár Péter 4.a 
4. Vőlegény és menyasszony – Molnár Petra 4.a 
5. Tavasztündér – Sztojka Viktória 2.b 
6. Sajtban az egér – Mészáros Réka 2.b 
7. Fotóalbum – Szatmári Dana 4.a 

 

 
A NYELV NAPJA 

 

2011. március 18-án az összes kiskunhalasi iskola énekkel, tánccal és idegen nyelvű előadással készült a nyelv napjára, amely 
a Felsővárosi Általános Iskolában került megrendezésre.  

Minden iskolának külön tanterme volt, ahol a tanulók előkészülhettek az előadás-
ra. A nagy tornaterembe belépve tanulókat, nézőket és felkészítőket láthattunk. A 
versenyszámokat a kicsik kezdték, akik tánccal készültek. Utána énekesek és 
színjátszók következtek. Ezt a napot még a televízióban is megemlítették. A tár-
saim és én nagyon jól éreztük magunkat. Az előadások után a gyerekeknek kira-
kókkal és színezőkkel kedveskedtek. Ha valamelyik kisgyerek kiszínezett egy 
rajzot, vagy kirakott egy kirakót, akkor egy zsetont kapott, amit édességre, köny-
vekre és plüssállatra válthatott be. A mi iskolánkból Kónya Csaba 8.c és Szőke 
Vivien 8.a osztályos tanuló egy Londonról készült prezentációt mutatott be. Sár-
vári Kitti és Erhardt Bálint egy-egy verset szavalt el. Az 5.b osztályból 10 tanuló 
mutatta be a Három kismalac és a farkas történetét angol szöveggel és szintén az 
5.b osztályból 8 tanuló énekelt angol nyelvű dalokat, mialatt Gusztos Enid és 
apukája gitározott.  

A tanulókat felkészítette: Királyné Bálint Karolina, Csányi Andrea és Sudha 
Kandavelu. 

Tihanyi Kata 5.b 
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„Március…  szeretlek százezer éve” 

 
Judit néni egy alkalommal elmondta, hogy a negyedik osztályos diákok feladata  a március 15-ei isko-
lai megemlékezés, majd később megtudtuk, hogy a városi is.  

Én Petőfi szerepét kaptam, aminek nagyon örül-
tem, de tudtam, hogy nagy felelősséggel jár. 

A következő hetekben gőzerővel dolgoztunk, ne-
hogy szégyent hozzunk kedves iskolánkra. Az ün-
nepséget megelőző héten már nemcsak az iskolá-
ban, hanem a moziban is készültünk. Szerdán is-
kolai főpróba, csütörtökön a moziban gyakorol-
tunk. Március 11-én, pénteken reggel mutattuk be 
az iskolában a műsorunkat. Nagyon tetszett a kö-
zönségnek, mert háromszor is megtapsoltak min-
ket. Kifelé menet többen is gratuláltak: 

- Jó voltál, Petőfi! 

Ezen a napon délután már ismét a moziban próbáltunk. A főpróbát március 14-én, hétfőn tartottuk.  

Végre eljött a várva várt nap. A mozi nézőtere tele volt vendégekkel.  Szép versekkel és a régi esemé-
nyek megelevenítésével tarkítva adtuk elő műsorunkat szívvel-lélekkel. Az előadásunk végén hatal-
mas tapsot kaptunk. Megkönnyebbülten és felszabadultan jöttünk le a színpadról. Úgy éreztük, a fel-
adatot jól teljesítettük. Sokan gratuláltak, igazgatói dicséretet is kaptunk. 

Erre a március 15-ei napra mindig emlékezni fogok. 

Barna Szabolcs 4.a 

Kónya Csaba verset mond Zászlófelvonás 



Kazinczy-verseny 
 

Idei versenyünk mottójává Kazinczy Ferenc szavait vá-
lasztottuk: „A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes 
mienk.” A XVIII. század végén Kazinczy Ferenc vezette azt a 
mozgalmat, amely feladatául a magyar nyelv megújítását, a 
szókincs bővítését, a magyar nyelv szépítését, művelését  tűzte 
ki. Nyelvművelőkre azóta is folyamatosan szükség van, napja-
inkban talán még inkább, mint korábban volt, hiszen egyre töb-
ben beszélnek igénytelenül, hibásan, trágár módon, a magatar-
tásban felerősödő agresszivitás, durvaság a nyelvhasználatban 
is kifejezésre jut. Szükség van tehát egy „ellentáborra”, mely 
az igényes nyelvhasználatot népszerűsíti, beszédében, magatar-
tásában megvalósítja.  

Iskolánkban az idén 65 tanuló vállalta, hogy felkészül egy elbeszélés vagy esszé kifejező felolvasásá-
ra, s ezzel a nyelvművelést szolgálja. Szövegeik a természet, a szülőföld és nyelvünk szépségéről, gazdagsá-
gáról, egyes írók érdemeiről, ránk gyakorolt hatásáról szóltak. Kifejező olvasásukkal, igényes előadásmód-
jukkal örömet  szereztek tanáraiknak, társaiknak, szüleiknek. 

Helyezettek: 

Gratulálunk a helyezetteknek! Felkészítő nevelőik: 
Kinsztlerné Lázár Erzsébet, Mészárosné Farkas Mária, 
Serfőző Anikó és Vörös Mária . 

Flaisz Vanda a Martonosi Pál Könyvtárban megrende-
zett területi fordulón I. helyezést ért el, így a megyei 
fordulón képviselheti térségünket, gyarapítja iskolánk hír-
nevét. Büszkék vagyunk rá, további sikereket kívánunk. 

Kinsztlerné Lázár Erzsébet  
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VERSENYEK 

5-6. évfolyam: 
 1.  Pető Gréta  6.c 
 2. Gusztos Enid  5.b 
 3. Endre Klaudia  5.b 
     Horváth Lilla  5.b 

7-8. évfolyam: 
 1.  Flaisz Vanda  7.b 
 2. Vanyúr László  7.c 
 3. Csontos Kitti  8.c 
 Különdíjas: Bankos Tamás  7.a 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

 
2011. február 14-én 47 tanuló mérte össze helyesírási készségét az iskolai fordulóban. Hagyományosan a 
90% fölötti teljesítményt elért tanulók munkáit szoktuk továbbküldeni a megyei fordulóra, idén azonban 

ilyen munka nem akadt a kijavított dolgozatok között. 
Legügyesebbnek az 5. évfolyam tanulói bizonyultak: közülük öten is az 
„álomhatár” közelébe kerültek. 
Jövő évi felkészüléshez sok segítséget találtok a http://simonyi.mnyt.hu  olda-
lon, valamint az alábbi könyvekben: 
 

1. Antalné Szabó Ágnes: Írás-kultúra-felelősség 
      Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001 és 2003; 
2. Antalné Szabó Ágnes: Helyesírásunk öröksége 
      Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004; 
3.   Antalné Szabó Ágnes: Helyesírási tudáspróbák 
      Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 

Mészárosné Farkas Mária 
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Szavalóverseny 
 

 Március 23-án délután tartottuk iskolánkban a szavalóversenyt a felső tagozatos diákok számára. 

Mindenki nagy izgalommal készült az eseményre. Összesen 73 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. Először az 5-6. osz-
tályosok verseit hallgathattuk meg, majd a nagyobbak produkciói következtek. A nagyon szép és értékes előadások közül a 
zsűri tagjai (Jeszenszkyné Marika néni, Feketéné Netti néni és Csendesné Valika néni ) a következő döntést hozta: 

 

az 5-6. osztályosok közül  

      1. helyezést ért el: Szabó Mariann 5.a (felkészítője Serfőző Anikó) 
      2. helyezést ért el: Balasi Orsolya 6.b  (felkészítője Zsoldosné Papp Judit) 
      3. helyezést ért el: Jagodics János Bendegúz 6.b (felkészítője Zsoldosné Papp Judit). 

 

A 7-8. osztályosok közül    

      1. helyezést ért el: Kispéter Dorina 7.c 
         (felkészítője Mészárosné Farkas Mária) 
      2. helyezést ért el: Vanyúr László 7.c 
         (felkészítője Mészárosné Farkas Mária) 
      3. helyezést ért el: Rokolya Alex 8.b 
         (felkészítője Mészárosné Farkas Mária) 
 
A zsűri különdíjjal jutalmazta a következő tanulók versmon-
dását: 
      - Flaisz Vanda 7. b ( felkészítője Vörös Mária) 
      - Kovács Nataniel 7.a (felkészítője Mészárosné Farkas 
Mária) 
      - Polgár Gabriella 8.b (felkészítője Mészárosné Farkas 
Mária) 

 
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek! 

 

 

A Zrínyi matekverseny eredményhirdetésén 
 

Két órakor kezdődött. Nagyon izgultunk, de legfőképpen én. Először a csoportos ered-
ményeket mondták, utána az egyénieket. Amikor már csak a dobogósok voltak hátra, 
meghallottam a nevem. Gyorsan kifutottam. Egy Erdélyről szóló könyvet kaptam és 
egy bronzérmet. Amikor már a könyvemet nézegettem, 
megint meghallottam a nevem. Nagyon megzavarodtam. 
Legnagyobb meglepetésemre a másik díjam egy hatalmas 
akvárium volt, amit azért kaptam, mert én lettem a legjobb 
halasi versenyző. 

Szőnyi Borbála 3.b 

 

A felső tagozat legügyesebb versenyzőjének  Endre Klaudia 5.b osztályos tanuló bizo-
nyult. Tavalyi 17. helyezését felülmúlva idén a 6. helyen végzett korcsoportjának ver-
senyzői között. Reméljük, hogy jövőre is hallatnak magukról ezek az ifjú tehetségek. 

Serfőző Anikó néni és Vörös Marika néni 
 a verseny szervezői 

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a Szűts József Városi Szava-
lóversenyen Szabó Mariannt az 5-8. osztályos kategóriában 
különdíjjal jutalmazták. A verseny győztese Kovács Viktória, 
volt tanítványunk lett. 
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Sítáborban voltunk 
 

Február 13-19. közt megint jót síeltünk. 

Szlovákiában, Körmöcbányán voltunk. Iskolánk legfiatalabb résztvevője 10, a 
legidősebb 13 és fél éves volt. Pontosabban… Tóth Péter bácsi kisfia, a kis 
Petya volt a legfiatalabb: ő 3 és fél évesen sítalpra mert állni! Könnyű neki, 
mert apukája volt a síoktatónk. 

Voltak, akik apukájukat hozták magukkal, mások az anyukájukat, testvéreiket 
is- de az is nagyon jól érezte magát, aki csak osztálytársával érkezett. 

Mindenki megtanult síelni úgy, hogy bátran felvonózhatott. 

Vacsora után lecke helyett szabad programokkal (pingpong, társasjáték, sütö-
getés, barátkozás) töltöttük az időt. 

Jövőre megyünk megint. 56 ezer forintba belefér a síbérlet, meg egy kis büfé is, egy hétre. 

Ha most elkezdesz rá gyűjteni… 

Nagy Czirok Lászlóné 

Asztalitenisz 

 
XXXIV. IFJÚ VÁRHEGYI JÓZSEF ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY, Kiskunhalas,2011. február 12. 

 A versenyen a város intézményeinek általános iskolás korú válogatottjai mérték össze tudásukat. Felkészítők: Nagy János, 
Stenczel László. 

A GYŐZTES CSAPATUNK TAGJAI: 

 

 3-4. OSZTÁLYOS LÁNYOK 3-4. OSZTÁLYOS FIÚK 

  Tóth Enikő          (4.a)   aranyérem  Bodicsi Viktor             (4.a)    bronzérem 
  Szöllős Nikolett (4.a)   ezüstérem  Sipos-Szabó Krisztián (4.a) 
  Müller Leila        (4.b)  Balog Norman             (4.a) 
  Zseni Klaudia      (4.b) 
  Faddi Stella         (4.b) 

5-6. OSZTÁLYOS FIÚK 

                  Juhász Ádám               (5.b)   ezüstérem 
                   Fodor Zsolt                  (6.c)   bronzérem 

Földi Alex                     (5.b) 
Kocsis Márk                (5.a) 
Nagy Dominik Noel    (6.c) 
Pap Attila                     (5.a) 

 

 7-8. OSZTÁLYOS LÁNYOK 7-8. OSZTÁLYOS FIÚK 

 

  Micic Márta        (8.a)   aranyérem  Sendula Gergő             (7.a)   aranyérem 
  Keresztesi Vivien(8.a)  bronzérem  Kolompár Miklós        (8.b) 
  Bulátkó Sarolta    (8.b)    Kónya Csaba               (8.c) 
  Vígh Vivien         (8.b)     Szabó Henrik               (7.b) 
      Tóth Martin                 (7.b) 
      Darányi Ervin              (5.a) 
 

TELJESÍTMÉNYÜKKEL HAT ÉVE VERETLEN A FAZEKAS CSAPATA, 

ÍGY A MÁSODIK VÁNDORSERLEG TALÁLT VÉGLEGES HELYÉRE A MI ISKOLÁNKBAN.  
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Asztalitenisz  
Diákolimpiai Megyedöntő     2011. jan.19., Kecskemét 
Sendula Gergő 2. hely. 
Így bekerült a febr.19-én Budaörsön  megrendezésre kerülő országos döntőbe, ahol a legjobb nyolc közé jutásért játszott.  
Felkészítője: Stenczel László 
 
Atlétika: 
 
1. Vári-Szabó terematlétika, 2011.jan.26. 
 
5-6.o. lány: 30m futás:     1. Nyitrai Nóra / 6.b/, 3. Horváth Lilla / 5.b/ 
   magasugrás:   5. Csehó - Kovács Nikolett / 5.b/,  7. Fodor Kata / 5. b/ 
5- 6.o. fiú:  magasugrás:  7. Pap Jonatán / 5.c/ 
 
7-8. o. lány: 30m:             1. Kocsis Laura 
   súlylökés:      2. Hugyi Enikő, 3. Kocsis Laura 
   magasugrás:  6. Monda Kitti 
 
7-8. o.: fiú: 30m:              8. Maconka Nándor 

magasugrás:  5. Kovács Gábor, 6. Szloboda Marcell, 8. Rokolya Alex 
távolugrás:     2. Szloboda Marcell, 4. Maconka Nándor 

 
2. Kertvárosi terematlétika, 2011. 02.21. 
3. kcs. 5-6.o.:  Lányok: 3. Fazekas / Nyitrai Nóra, Horváth Lilla, Kazinczi Rita, Fodor Kata, 

                     Cs. Kovács Nikolett, Szabó Luca/ 
Nyitrai Nóra bekerült a városi válogatottba. 
Fiúk:     2. Fazekas / Kocsis Márk, Földi Alex, Burszki Zoárd, Süveges Csaba, 
                                  Pap Jonatán, Ádám Péter / 

Sakk: 
 
Megyei Diákolimpia,Tiszaalpár, 2011. március 12. 
Király Kata (2.a) ezüstérmet szerzett, előtte pedig Kecskeméten egy nagyrégiós versenyen aranyérmes lett.  
Felkészítője: Nagy János. 
 
Torna: 
 
1.  XIX.”Bocskai-Vénkert” Kupa leány-fiú tornaverseny, Debrecen, 2011. 01. 15. 
 
I-II.kcs. „A” kategória 
1. Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 
(Süveges Csaba, Süveges Csanád, Gyóni Tamás, László Dénes, Kádár Leander, Kádár Zalán) 
Egyéni: 
1. Süveges Csanád 
2. Kádár Zalán 
3. László Dénes 
 
2.  Serdülő felmérés Budapest, 2011. márc. 12. 
Serdülő magyar válogatott keretbe került: Szalai Viktor. 
 
Úszás: 

 

Összeállította: Tóth Péter 

 

    Rátkai Anna (2001) Rátkai Sára Varga Kata (2003) 

Hódmezővásárhely  2010. 12. 
18-19. 

2 db 3. hely: 100 gyors, 50 
pillangó; 4. hely: 50 gyors, 5. 
hely: 200 vegyes 

    

Székesfehérvár 2011.01.29. 2 db 4. hely: 50 gyors, 100 
pillangó 

    

Kecskemét 2011.02.26. 2 db 1. hely: 50 gyors, 100 
pillangó; 2. hely: 50 mell 

8. hely: 50 gyors;   
6. hely 50 mell 

4. hely: 50 gyors;     
3. hely: 50 mell 
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SPORT     SPORT     SPORT 

DIÁKOLIMPIAI EZÜST 
 

2011. március 12-én Tiszaalpáron rendezték meg a sakk diákolimpia megyei döntőjét. Király Kata (2.a) ezen a 
versenyen második lett, most vele olvashattok egy riportot. 
- Mióta sakkozol? 
- Tavaly tavasszal kezdtem Nagy János bácsi szakkörére járni. Egészen kicsi korom óta érdekelt ez a játék, 
sokszor előkerült otthon a tábla. 
- Ez azt jelenti, hogy te már akkor tudtál játszani? 
- Csak annyit tudtam, hogy kell a bábukkal lépni. A szakkörön viszont sokat tanultam és ügyesedtem. 
- Sokat kell gyakorolni? 
- Igen. Szerdánként estig az iskolában vagyok, ezen kívül otthon is minden nap elő kell venni a táblát, és az 
interneten is van lehetőség a gyakorlásra. A hétvégék sem a pihenésről szólnak, mert ha nem versenyre me-
gyek, akkor szombatonként sakksuliba járok délután 5-ig. Ezen kívül apukámmal is sokat szoktam gyakorolni. 
- Mikor kezdtél versenyezni? 
- Ez év februárjában volt az első megpróbáltatás, a Kecskeméti Tél országos verseny, amelyen aranyérmes 
lettem. A következő egy csapatverseny volt, ahol nem lettem helyezett. 
- És az ezüstérem? 
- A diákolimpia megyei döntőjén szereztem. Eddig ez volt a legkomolyabb versenyem, a tét az országos dön-
tőbe való bejutás volt. Ez egy három napos debreceni verseny, ahol a megyét képviselheti a játékos. Egy haj-
szálon múlott az arany, de a végére elfáradtam. 
- Izgulsz ilyenkor? 
- Igen, de az első parti után ez elmúlik, már csak egy kicsi drukk marad bennem. 
- Hány partit játszottál a megyei döntőn? 
- Összesen nyolcat. Az első hármat nyertem, a visszavágóknál már volt vesztes partim. A végén holtverseny 
alakult ki, ezért még két ötperces játszmát kellett lejátszani. 
- Készülsz-e most valamilyen versenyre? 
- Igen, március 26-án szombaton lesz a következő megmérettetés. Tamásiban versenyzünk a Rozsnyai Mátyás 
Sakk Emlékversenyen. 
- Szorítunk neked és további sikereket kívánunk! 
- Köszönöm! 
 
A szerkesztőség nevében gratulálunk Katának, hiszen nemrég kaptuk a hírt, hogy a Tamásiban rende-
zett emlékversenyről is aranyéremmel tért haza. 

(Szerkesztőség) 

REJTVÉNY 

Ki látható a képen? 

Az első helyes megfejtő a Stúdióban 
veheti át a jutalmát! Király Kata a Rozsnyai Mátyás Sakk Emlékversenyen 
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   Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

 

Mi az? 
 
Olyan pöttöm, alig látni, 
mégis hogy tud szaladgálni, 
gyűjtögetni, szorgoskodni, 
hogyha tudod, nevét mondd ki!     
 

(aygnah) 

Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár a puszi. 

Pistike hazamegy az évzáróról, megkérdezi az 
anyukája: 
- Milyen lett a bizonyítványod? 
- Katonás! 
- Az meg milyen? 
- 1, 2, 1, 2, 1, 2.  

Mi az? 
- Tavasszal kap levelet, 
   s ősszel küld csak választ, 
  de nem egyet, nem is kettőt, 
  hanem sok-sok százat.        

(af) 

A FAZÉK MONDÁSA 
 
Ha döntened kell, az is döntés, ha nem döntesz. 

T
U
D
T
A
D
? 

A
z energiaitalok koffeintartalm

a 70 és 200 m
illigram

m
 között van dobozonként, m

íg egy csésze erős kávéban 40-től 150 m
illigram

m
 koffein található. 

F
elgyorsítja a szívverést, és m

egem
eli a vérnyom

ást! 

A
 középső körök közül m

elyik a nagyobb? 

Megfejtés: Egy magyar költő neve. 

Összeállította: Tóth Ákos, Szatmári Erna 


