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T ó t h  Á r p á d :  K ö s z ö n t ő  ( r é s z l e t )  

 

Április 

  1.  A bolondozások, tréfák napja. 
11.  A költészet napja. József Attila 1905. április 11-én 

ezen a napon született. 

13.  Fazekas Olimpia és DKMT Kupa. 

22.  A Föld napja. 
 
Május 

1.  A munka ünnepe. 

Május első vasárnapja anyák napja. 

18. Diáktárlat 12.  

Május utolsó vasárnapja gyermeknap. 

 

Június 

1.  Madarak és fák napja. 

Június első vasárnapja pedagógusnap. 

4.  Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés az 

iskolarádión keresztül. 

15.  Utolsó tanítási nap, este tanévzáró ünnepély. 

16.  Ballagás. 

              

Naptár 
Kíváncsi vagy arra, hogy mi fő a fazékban? 

Eláruljuk. Te. 

Rólad szólunk. Neked írunk. Tarts velünk! 

Kóstolóra hívunk. Ha ízlik, máskor is fogyaszt-
hatsz a fazekunkból. Ha nem, akkor segíts tovább 

ízesíteni. 

Szeretettel üdvözölnek TÉGED 

A „főzőkanalak” 

 

( A Fazék I. évf. 1. számának nyitó oldaláról ) 
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Ünnepi beszélgetés 
- Interjú Maglódiné Gärtner Mária tanárnővel - 

 

Tizennyolc évvel ezelőtt Maglódiné Gärtner Mária tanárnő vezetésével indult útjára a Fazék  

újság, amelyet hét évig szerkesztett. Többek között az újságindításról, iskolánk fennállásának negyvenedik 

évfordulója kapcsán pedig legkedvesebb iskolai élményeiről kérdeztük. 

 

- Marika néni szeret játszani? 
- Igen. 
- Akkor játsszunk! Mondunk két számot: tizennyolc és negyven. Mi jut róluk eszébe? 
- A 40-ről az iskola alapításának 40. évfordulója, a 18-ról pedig a gyerekek nagykorúvá válása, valamint az 
iskolaújság útjára indítása. 
- Úgy tudjuk, hogy Ön volt az első főszerkesz-
tője a Fazék újságnak. Meséljen az olvasóink-
nak az újság kezdeteiről! 
- Egy lelkes kis csapattal indítottuk el a Fazék 
újságot. Első lépésben nevet választottunk, majd 
megrajzoltuk az újságunk emblémáját. A Fazék 
kifejezés utalt a Fazekas iskolára, valamint arra az 
edényre, amelyben az iskolaújság hírei formálód-
nak. Az ifjú újságírók voltak a „szakácsok”, akik 
megadták a hírek „ízét”, savát, borsát. 
- Mire emlékszik vissza legszívesebben abból 
az időből, amikor még Ön szerkesztette az új-
ságot? 
- A gyerekek lelkesedésére, a jó hangulatú délutá-
nokra, a különböző helyzetgyakorlatokra. 
- Mit gondol a mostani iskolaújságról? Mely 
rovatokat kedveli benne a legjobban, mit hiányol belőle? 
- Jónak tartom, hogy a mai újságírók is figyelemmel kísérik az iskolai eseményeket. Örömmel olvasom a 
tanulók beszámolóit az átélt élményeikről. Jó érzéssel tapasztalom, hogy iskolánk életének minden terüle-
téről tájékoztatást kapunk. Jól szerkesztett, igényesen összeállított, változatos anyagokat olvashatok az 
egyes számokban. 
- Az idén 40 éves az iskolánk. A kerek évforduló kapcsán az emberek hajlamosak a visszaemlékezés-
re. Marika néni, melyek a legkedvesebb élményei az elmúlt évtizedekből? 
- A történelmi táborok történései adtak legtöbbet számomra. Királdon, Sikondán, Akalin, Noszvajon és 
Óbányán visszaidéztük a régmúlt korok világát, szokásait, eseményeit, és közben bebarangoltuk hazánk 
szebbnél szebb tájait. 
- Megosztana velünk egy régi iskolai történetet? 
- Az első osztályomba többségében diákotthonos tanulók jártak. Akkor még az volt a szokás, hogy az osz-
tályfőnökök felkeresték a családokat, hogy jobban megismerhessék őket. Az egyik családdal-az időpont 
egyeztetés után- találkozni szerettem volna. Tibi kedvesen elmagyarázta, hogy miként juthatok ki a tanyá-
jukra. 
- Marika néni, a második szőlőtábla után kanyarodjanak balra, majd menjenek egyenesen a nyárfákig. Ott a 
harmadik fa után kanyarodjanak jobbra, s máris ott a házunk. 
Mi csak egy kicsit tévedtünk el, s előbb kanyarodtunk. Az eső áztatta talaj azonban nem kedvezett az au-
tónknak, s az pár méter után belesüppedt a sárba. Végül egy traktor „szabadított” ki bennünket alkalmi fog-
ságunkból. 
Tibiék hiába vártak bennünket, aznap már nem jutottunk el hozzájuk! 
Ilyen volt az első kalandom a halasi tanyavilágban! 
- Köszönjük a beszélgetést! A közelgő nyári szünetre jó pihenést kívánunk! 

Szöllős Nikolett, Vincze Milán 



 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 
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,,SEGÍTSETEK!” 

A negyedik évfolyamos tanulók a tavaszi szünet után négyhetes környezetvédelemmel kapcsolatos projektben 
vettek részt. Ez idő alatt sokoldalú tapasztalatszerzésre nyílt lehetőségük a természeti környezetünkről, vízről, 
talajról, levegőről, élőlényekről. 
A projekt első hetében az éghajlatváltozással, ennek okaival, következményeivel ismerkedtek. Kísérletekkel is 
igazolták az elméleti tudásukat, ökonaplóban jegyezték le megfigyeléseiket. A rejtvénykészítés fortélyait is 
megismerték. A könyvtárban, az interneten gyűjtöttek információkat a minket körülvevő természeti környezet-
ről. 
A második héten a Sóstóhoz mentek vizsgálódni. Megfigyelték a növényeket, az állatokat, a tanösvényen elhe-
lyezett tablók segítségével bővítették ismereteiket a környék védett élőlényeiről. Talaj- és vízmintát vettek, 
amit az iskolában mikroszkóp alatt megvizsgáltak. 
A harmadik héten a Regionális Hulladékkezelő Központban jártak. Itt megtudták, mi történik azzal a szeméttel, 
ami a lakosságtól a hulladékgyűjtőkbe kerül. Látták, hogy az itt dolgozók milyen fáradságos munkával válogat-
ják ki a még újrahasznosításra alkalmas anyagokat. 
Rajzórán képben fogalmazták meg tapasztalataikat, élményeiket. Otthon szüleik segítségével hulladékból ötle-
tes tárgyakat, játékokat készítettek. 
A negyedik héten a projekt zárására készültek. Verset tanultak, rövid jelenetet próbáltak, informatikaórán meg-
hívót készítettek, virágokat ültettek az iskola kertjébe. Az elkészült képekből, tablókból, az elkészített tárgyak-
ból kiállítást rendeztek. 
A gyerekek szívesen vettek részt a programokon, lelkesen végezték feladataikat. Valószínű, mindennapi életük 
része lesz a környezettudatos magatartás. 

Ladányi Sándorné 

Kirándulás Sóstóra 

A környezetvédelmi projekt keretében egyik szép tavaszi délelőtt a Sóstóra mentünk kirándulni. Azért, hogy 
ne szennyezzük a levegőt, nem autóval, hanem gyalogszerrel jutottunk el a 
tóig. 
A látogatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk az ott található növénye-
ket és állatokat. A fákról kéregmintát vettünk és tanulmányoztuk levelüket, 
termésüket. Így ismertük fel a fehér nyárt, a fehér akácot, a fűzfát és né-
hány fenyőfélét. 
A fű között meglapuló növényeket A kis növényhatározó segítségével azo-
nosítottuk be. Láttunk pusztai kutyatejet, tövisperjét, selyemkórót, homoki 
imolát, buglyos fátyolvirágot, nádi boglárkát, mocsári kosbort. A bokrok 
közül a galagonyát mindannyian felismertük. 
Felmentünk a kilátóra is, ahonnan beláttuk az egész tavat és a nádast. In-
nen jól szemügyre vehettük a madarakat: a hattyút, a nádirigót és a vadka-
csát. 
A vízben találtunk fonalas zöldmoszatot, kecskebékát, vízi siklót. A tó vi-
zéből és a talajból hoztunk haza mintát, ezeket környezetismeret órán mikroszkóp alatt vizsgáltuk meg. 
Végigmentünk a tanösvényen, elolvastuk a táblákat, sokat tanultunk belőle. 
Végezetül a tó körül összeszedtük a szemetet és a visszafelé vezető úton beledobtuk a szelektív hulladékgyűj-
tőbe. 
Nagyon hasznos volt ez a kirándulás, jól éreztük magunkat és sok új információhoz jutottunk. 

4.b osztály 
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Látogatás a hulladékgyűjtő telepen 

A környezetvédelmi projektünk egyik izgalmas programja a hulladékgyűjtő telep megtekintése volt. 
Mikor megérkeztünk, egy nagyon kedves néni fogadott minket. Elmondta, hogy ő fog végigvezetni a telepen. 
Először mindannyian ráálltunk egy óriási mérlegre: 3500 kilogramm körül nyomtunk. 
Elsétáltunk arra a dombra, amelyikre a háztartási hulladékot viszik fel és ürítik ki a kukásautók. A domb most 
4 méter magas, addig hordhatják oda a szemetet, amíg 22 méter nem lesz. Itt nagyon kellemetlen szagok ter-
jengtek, így hát elmentünk abba a részlegbe, ahol a szelektív hulladékgyűjtő edények tartalmát válogatják. 
Megtudtuk, hogy a papírt Dunaújvárosba viszik, ahol újra-
hasznosítják. A flakonokat, fém dobozokat, üdítős dobozokat 
külön-külön bálákba tömörítik, és úgy szállítják el. 
A zöld hulladékot egy óriáskígyóra hasonlító hengerben kom-
posztálják. 
A vezetőnk felhívta a figyelmünket arra, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő edényekbe csak az odavaló szemetet dobjuk bele. 
Kifelé menet ismét ráálltunk a mérlegre, most egy kicsivel 
többet mértek. 
Nagyon hasznos volt számunkra ez a délelőtt, szerintem a jövőben mindannyian jobban odafigyelünk, hogy 
hogyan gyűjtsük a hulladékot. 

Harnóczi Dóra és Varga Dóra 4.b 

Tavasz – Szeretet 
Témahét a második évfolyamon 

Rendhagyó módon az idei tanévben is a 2. évfolyamos diákok 5 
tanítási napon át a tavasz, szeretet témában tevékenykedtek. Felfe-
dező útra indultak az időjárás változásainak, a növények és állatok 
fejlődésének megfigyelésében. Ezen a héten nagyon fontosnak tar-
tottuk még körbejárni a szeretet fogalmát, és rájöttünk, hogy mi-
lyen szerteágazó érzés is ez. 
A programokat színesítette könyvtárlátogatás, ahol anyák napjára 
gyűjtöttünk verseket, történeteket. A Szegedi Vadasparkban szere-
tett állataikat csodálhatták meg. Az én családom című rajzpályázat-
ra készített munkáinkat díjazásban részesítették. Iskolánk díszudva-

rán tavaszi nagytakarítást végeztünk, és virágokat ültettünk. 
A szeretet jegyében a két osztály vendégül látta egymást. A gyerekek szendvicsfalatkákat, süteményt és saját 
készítésű bodza-szörpöt kínáltak. 
A zárórendezvényen a közösen tanult tánccal és dallal kedveskedtek a vendégeknek. 

 

Második évfolyamon tanítók 
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RENDEZVÉNYEK     RENDEZVÉNYEK 

Nyelvi fesztivál 

 

2012. május 11-én pénteken rendezte meg a Kertvárosi Általános Iskola a már hagyományos Nyelvi Feszti-
vált. A cél az volt, hogy egy kellemes és szórakoztató délutánt töltsünk el együtt. A fazekasból 3 produkcióval 
készültek a gyerekek. A Lazy Songot adták elő gitárkísérettel, valamint felhangzott David Guettától a 
Turnmeon, egy önálló koreográfiával és Lami Nóra vállalta, hogy Taio Cruz Dymanite című dalát elénekli a 
közönségnek.  

Jól éreztük magunkat és már alig várjuk, hogy a mi iskolánk is sorra kerüljön ezen esemény megszervezésé-
ben. 

Királyné Bálint Karolina 

Diáktárlat 2012 
Május 18-án a kiskunhalasi művelődési házban került sor idei diáktárlatunk megnyitójára. 
A megszokott és már hagyománnyá érlelt formában zajlott a projekt: először Nagy Czirok Lászlóné igazgató kö-
szöntötte a város képviselőtestületének megjelent tagjait, a közoktatási és közművelődési intézmények vezetőit 
és az érdeklődő közönséget… 
Ezután a Színe-Lángja Színjátszó Csoport Magyar akárki lehet, de kun nem! címmel a régi halasi népi humorból 
adott ízelítőt. 
Ősszel a szövegkönyv megszerkesztésével kezdődött az egész tanévet felölelő munkafolyamat. 
A közös olvasás során sok helyi anekdotát, népmesét és állandósult szókapcsolatot megismertek a gyerekek. Rájöt-
tek, hogy a kecskeméti és a halasi népköltészeti kincs sajátosan keveredett. 
Segítséget kaptak dr. Bereznai Zsuzsanna kecskeméti és Végső István halasi etnográfusoktól, akik a már elkészült 
forgatókönyvet véleményezték, és az előadás megvalósítására vonatkozó tanácsokat is adtak. 
A szereplők az anyaggyűjtés során hosszan vitáztak arról, hogyan épüljön fel az előadás: mi az, ami számot tarthat 
a különböző életkorú és ízlésű nézők érdeklődésére; a kiválasztott részleteket ki tudná a leghitelesebben megfor-
málni a színpadon. 
Egymás megismerésében is volt hozadéka a közös tevékenység-
nek: a legutóbbi napokig megtapasztalták, kinek a munkájára 
építhet a csoport, és kik azok a tehetséges gyerekek, akikben – 
a kezdeti érdeklődés ellenére - nem volt meg az eredményes 
együttműködéshez szükséges kitartás és szorgalom. 
A tizenhárom (Csomor Beáta, Faddi Stella, Lami Nóra, Lintner 
Adrienn, Lintner Milán, Polyákovics Beatrix, Sárvári Kitti, 
Szöllős Nikolett, Tihanyi Kata, Tóth Enikő, Vanyúr László, Vicz 
Vivien, Vincze Milán) szereplőt mozgató jelenetfüzért népi mon-
dókák, játékok, találós kérdések és csalimese vezette be. Az 
egyes jelenetek átkötéseképp Daday Zita népi dallamokat ját-
szott – öt különböző - furulyán. Az előadást Mészárosné Farkas 
Mária rendezte. 
 
A színjátszók után az iskola énekkarosai léptek színpadra, akik Vörös Mária tanárnő vezetésével halasi népdal-
csokrot adtak elő. 
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Alsós helyesírási és matematika verseny 
Hagyományainkhoz híven, március hónapban- immár 11. alkalommal- rendeztük meg iskolánkban a helyesírási és matemati-
ka tantárgyi versenyeket. Szép számban vettek részt a 2 - 4. osztályok tanulói (helyesírási verseny: 59, matematika verseny: 
56 fő). A sok gyakorlásnak köszönhetően eredményesen szerepeltek tanítványaink. Az első három helyezett a dicséret mellett 
oklevélben részesült, illetve valamennyi résztvevő könyvjelzőt kapott ajándékba. 
Reméljük jövőre is sikeresen megrendezhetjük ezt az eseményt. Köszönjük a felkészítők és a szervezők munkáját!  

 
Eredmények:                                                                                                                                            Forgó Józsefné 

 
Magyar 
2 osztály: 
1. Varga Dávid 2.a 
2. Kubus Írisz 2.a 
3. Bokor Benjamin 2.a 

Felkészítő: Juhász Gáborné 
3.osztály: 
1. Barna Dzsenifer 3.a, Mészáros Réka 3.b 
2. Tóth Anna 3.b, Király Kata 3.a 
3. Pakai Fanni 3.a 

Felkészítők: Zsoldosné Papp Judit, Vargáné Kiss Éva 
4.osztály: 
1. Lekrinszki Dóra 4.a 
2. Mátyás Tamara 4.a 
3. Rátkai Anna 4.a 

Felkészítő: Mester Tiborné 
 

Matematika  
2.osztály: 
1. Vígh Viktória 2.b 
2. Bokor Benjamin 2.a 
3. Ritter Rafael Ádám 2.a 

Felkészítők: Sallay Beáta, Paczolayné Krix Erika 
3.osztály:  
1. Rózsa Péter 3.a 
2. Tegzes József, Pakai Fanni 3.a 
3. Király Kata 3.a 

Felkészítő: Csendes Sándorné 
4.osztály: 
1. Tassi Nelli 4.a 
2. Tihanyi Janka 4.a 
3. Nagy Norbert 4.b 

Felkészítők: Forgó Józsefné, Ladányi Sándorné 
 

Az idei diáktárlatot Kollarics Gábor, a Bibó István Gimnázium rajztanára nyitotta meg. 

A rajzszakkörösökkel az ősi kiskunsági motívumkincset dolgoztuk fel. A gyerekek vizuális érzékenységgel 
vizsgálták a régi szűrök, pásztorfaragások, menyasszonyi ládák díszítését, megfigyelték a motívumok szerkezetét, jel-
rendszerét. Megismerték a stilizált formákat, így alkotásaik egyszerű, átélt formakincsről tanúskodnak. 
A Diáktárlatnak minden évben fontos eseménye, hogy minden résztvevő gyerek a saját rajzával díszített pólót kap aján-
dékba, Pásztor Tibor nagylelkű támogatásának köszönhetően. A díjakat dr. Schindler Árpád ajánlotta fel.  
A  12. Diáktárlaton bemutatott képek alkotói: 
 
3.a -Paczolay Petra 
4.a -Ujfaludi Sára, Fuchs Dorina, Nagy Liza, Tihanyi Janka, Takács Nikolett, Berecki Dzsenifer, Nagy Regina 
4.b -Babenyecz Nikolett, Harnóczi Dóra, Tallér Bíbor Napsugár, Szőnyi Borbála 
5.b -Zseni Klaudia, Bánóczki Ramóna 
6.a -Mészáros Dorottya, Petrecz Laura, Simon-Jójárt Krisztina, Szabó Valentina 
6.b -Tihanyi Kata, Fodor Kata, Paczolay Nóra, Horváth Lilla, Kazinczy Rita, Endre Klaudia, Csehó-Kovács 
Nikolett, Szabó Luca 
7.a -Lami Nóra 
8.a -Schneider Fanni 
8.c -Pataki Márta, Kispéter Dorina, Fodor Tünde, Daday Zita 

 VERSENYEK     VERSENYEK 
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Országos döntőben a bendegúzosok 

A Bendegúz levelező feladatmegoldó versenyre iskolánkból mindig sokan jelentkeznek. 

Több tantárgyban lehet nevezni. Az idei tanévben 6 forduló feladatait kellett megoldani matematikából, magyarból és ter-

mészetismeretből. 

A feladatokban nem a tantárgyi tudásról kell számot adni, inkább a logikusan gondolkodóknak, kuta-

tó munkát végzőknek volt nagyobb esélyük a jó eredmény eléréséhez. 

Alsó tagozatosok közül 9 tanuló élt a nevezés lehetőségével. 

Arany, ezüst és bronz fokozattal zárták az évet. 

Kiváló teljesítménye alapján az országos döntőbe kerültek a következő tanulók: Fekete Ádám, 

Király Kata, Paczolay Petra és Tegzes József. Mindhárman a 3. a osztályba járnak. 

Kecskeméten kellett bizonyítani tudásukat.  

Magyarból a 29 nyilvánosságra hozott helyezésből a 18, 26. és a 27., matematikából a 45 helyezésből 

a 22. és 34. helyet hozták el.  

Gratulálunk nekik, és a következő tanévi versenyekben is számítunk rájuk! 
Csendes Sándorné 

igh. 

A helyesírási és matematika verseny helyezettjei 

 

A Bendegúz Akadémia Anyanyelvi Tanulmányi Versenyének Megyei fordulóján 
 

A Bendegúz Akadémia felmenő rendszerű Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Versenyének Megyei fordu-
lójára 2012. március 30-án, Kecskeméten az Arany János Általános Iskolában került 
sor. 

A megyei döntőben több száz 1-8. osztályos diák mérte össze anyanyelvi tudását. 

A nyelvÉSZ verseny témája: helyesírás, nyelvhelyesség, anyanyelvi ismeretek. 

Iskolánkból a megyei fordulóra bejutott tanulók: Király Kata 3.a, Rátkai Anna és Tiha-
nyi Janka 4.a. 

Kata a legjobb halasi versenyzőként végezve, több mint száz harmadikos tanuló 
közül a 6. helyezést érte el (felkészítője: Zsoldosné Papp Judit). 

Gratulálunk! 

A Simonyi helyesírási verseny megyei fordulóján Vincze Milán 5.,  

Tóth Enikő 17. helyezést ért el. 

 
Felkészítőjük: Kinsztlerné Lázár Erzsébet 

Hírek 
 

 

 

Barna Dzsenifer lett a 
Vízrajz pályázat egyik 

győztese 



VERSENYEK     VERSENYEK 

Fazekasos tehetségek országos sikere 

12 éve állandó résztvevői vagyunk a budapesti Bókay Árpád Általános Iskola által szervezett országos bioló-
giaversenynek.  

Az idén a „Nemszeretem állatok”, illetve a „Zöld erdőben jártam…” című pályamunkákkal lehetett nevezni. 

A pályamunkák elkészítésénél nem okozott gondot a „nemszeretem állat” kiválasztása, hisz nincs olyan ember, 
aki ne félne valamelyik állattól. Miért is irtózunk tőlük, ennek néztek utána tanulóink. A komplex biológia fel-
adatlapok megoldása olykor feladta a leckét. A kísérletek, megfigyelések során sok új ismerettel gazdagodtak a 
gyerekek. Megfigyelték például azt, milyen hatással van a só a sejtekre, s mennyire járulnak hozzá iskolánk 
tanulói a környezetszennyezéshez. 

Négy tanulónk jutott be az országos döntőbe, melyet 2012. április 27-én szerveztek. 
 
Az országos döntő eredménye: 
 
1. korcsoport: 

Endre Klaudia 6. b     1. helyezés 
Paczolay Nóra 6. b      3. helyezés 
Tihanyi Kata 6. b        4. helyezés 
 

2. korcsoport: 
Horváth Patrik 7. c     6. helyezés 

 
A gyerekek felkészítő tanára: Vargáné Mészáros Ildikó. 
 
Az eredményhirdetés nagy meglepetést tartogatott számunk-
ra: ajándékutalványt is nyertünk, sok éves eredményes munkánk elismeréséül, melyet a Jávorkúti Erdei Iskolá-
ban válthatunk be. 15-20, biológiát, természetet kedvelő tanuló két éjszakát tölthet el a Bükki Nemzeti Park-
ban. 
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SZÓVARÁZS 

      A magyarversenyek utolsó megmérettetésének iskolai 
fordulójára 2012. április 18-án került sor. 21 tanuló ké-
szült fel prózairodalmunk remekműveiből. Nagy figye-
lemmel hallgattuk Lázár Ervin, Gárdonyi Géza, Móra Fe-
renc, Békés Pál, Köves József…. történeteit. 
     Különleges hangulata volt ennek a délutánnak. Megis-
mertük a feldolgozott művek szereplőit, belehelyezkedtünk 
a sorsukba, élethelyzetükbe. Személyes érzésekkel, érzel-
mekkel találkoztunk. 

     A háromtagú zsűri- Csendes Sándorné, Mester Tiborné 
és Bokorné Füstös Edit - döntött a helyezésekről. 

     5-6. o.:  I. Tihanyi Kata 6.b,  II. Szöllős Nikolett 5.a,  III. Szatmári Dana 5.a 
     7-8. o.:  I. Vicz Vivien 8.a,  II. Pető Gréta 7.c, III. Gazdag Gábor 7.c 
                  Különdíj: Polyákovics Beatrix 8.c 

Felkészítő nevelők: Kinsztlerné Lázár Erzsébet, Mészárosné Farkas Mária, Zsoldosné Papp  
Judit és Maglódiné Gärtner Mária. 

A verseny területi fordulójában az 5-6. évfolyamon Tihanyi Kata II., a 7-8. évfolyamos 
kategoriában Vicz Vivien I., Pető Gréta III. helyezést ért el.  

Maglódiné Gärtner Mária  



SPORT     SPORT     SPORT 
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Oxford Competition 

MySportsFor The OlympicGames címen indított pályázatot az Oxford University Press és a Megyei 
Pedagógiai Intézet közösen. A közelgő Olimpiához kapcsolódóan kellett a gyerekeknek pályamun-
kákat készíteni. Iskolánkból három csapat indult.  

A hatodik évfolyamról 2 csapat is nevezett: Endre 
Klaudia, Gusztos Enid és Horváth Lilla, valamint 
Mózer Jázmin, Szabó Mariann és Dér Dzsennifer. 
Schneider Fanni, Franczia Kitti és Erhardt Bálint 
a 8. évfolyamot képviselték.  

A hatodikosok közül mindenki továbbjutott az orszá-
gos fordulóra, amely Budapesten volt június 2-án.  

 
Királyné Bálint Karolina 

 

 

Bács-kiskun megyei matematikaverseny  

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az 

idei tanévtől kétfordulós megyei matematikaversenyt rendezett 3-8. osz-

tályos tanulóknak. A verseny célja a lehetőség biztosítása a megyei isko-

lák tanulóinak, hogy összemérhessék matematikai tudásukat. 

A verseny ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjkiosztóval zárult, mely-

re négy tanulónk kapott meghívást. Tihanyi Kata 3., Schneider Fanni 5., 

Endre Klaudia 7. és Szőnyi Borbála 10. helyezést ért el a megyei döntő-

ben.  Gratulálunk!     

Tihanyiné Gerencsér Ágnes 

Polgár Judittal sakkoztunk 
Sakkos társaimmal egész évben szorgalmasan dolgoztunk és készültünk a versenyekre. Ennek meg is lett az eredménye, 
hiszen csapatunk bejutott az országos döntőbe. A legnagyobb jutalmunk pedig az volt, hogy egy szombat délelőtt szi-
multánt játszhattunk Polgár Judittal. A sakktörténet legjobb női sakkozójának,- aki a női világranglistát 1989 óta meg-
szakítás nélkül vezeti - a partik után még egy rövid beszélgetésre is volt ideje, válaszolt az összes kérdésünkre, ezen 
kívül autogramot is adott. 

Ez egy olyan élmény, amelyet soha nem felejtek el! 
Király Kata 3.a 
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TORNA 

 

Kiemelkedően szerepeltek tornászaink, akik idén a diákolimpiai versenyrendszerben 15-ször lettek diákolimpiai bajno-
kok. Ami kiemeli a dicsőségűket az, hogy hét éven keresztül folyamatosan lettek BAJNOKOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKOLIMPIA Országos döntő—TATA 
 

III-IV. kcs. „A” kategória: 
Fazekas G. U. Ált. Iskola   1.hely. 
(Szalai Viktor, Kovács Gábor, Lintner Milán, Szalai Ádám, Kovács Nataniel, Kádár Leander) 
Tartalékok: Süveges Csaba, László Dénes, Kádár Zalán 
Felkészítők: Tóth Péter, Mészáros Csaba 

I-II.kcs. „A” kategória: 
Fazekas G. U. Ált.  Iskola   5.hely 
(Deli Márk, Németh Dominik, Jacsó Gergő, Masa Bence, Süveges Csanád, Puskás Alex 

 
Arany-Kupa— Szeged 2012.05.12. 

I-II.kcs”B” kategória: 
Csapat: 3.hely Fazekas G. U. Ált.Iskola 
(Jacsó Gergő, Németh Dominik, Masa Bence) 
Egyéni: 3.hely Masa Bence 

III-IV.kcs.”B” kategória: 
Csapat: 3.hely  Fazekas G. U. Ált.Iskola 
(Süveges Csaba, László Dénes, Kádár Zalán, Süveges Csanád, Gyóni Tamás, Kádár Leander) 

 

ASZTALITENISZ 

40 éves a Fazekas - asztalitenisz  

A május 12-én megrendezett jubileumi versenyen a következő eredmények születtek: 

alsós lányok: a kunszentmiklósi küldöttség remekelt (ebben a csoportban nem volt indulónk) 
alsós fiúk: két indulónk játszotta a döntőt; 1.Péter-Szabó Marcell (3.a), 2.Papp Barnabás (3.a) 
5-6.o. lány: 1.Geiger Zsanett (Csengőd); itt indulónk, Tóth Enikő az okleveles V. helyen zárt. 
5-6.o. fiú két fazekasos indulóval: 1. Földi Alex (6.b), 4. Bodicsi Viktor (5.a) 
7-8.o. fiú: az egy fazekasos indulónk, Sendula Gergő (8.a) ezüstérmes lett. 

Délután, a középiskolások versenyén soltvadkerti, sziládys, bibós, jánoshalmi diákokat maga mögé utasítva 
a 8. osztályos Hunyadi Gréta (Csengődről) lett az első. 

A tornatermünkben és tornaszobánkban megrendezett gálán 41 résztvevő indult. A versenyt Stenczel László 
és Nagy János szervezte, vezette.  
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ATLÉTIKA 

 

SZILÁDY UTCAI FUTÓVERSENY  

A Szilády Utcai Futóversenyen a Fazekas iskola szerezte 
meg a 2. helyet. 
Az 5-6. évfolyamos lányok csapata (Horváth Lilla, Sza-
bó Luca, Rébék Cintia) 1. helyezést ért el. A lányok 
egyéniben is ügyesek voltak: Lilla 1., Luca 3. és Cintia 12. 
lett. 
A fiúk is kitettek magukért: a Koczka Gergő, Kocsis 
Márk, Pap Jonatán alkotta 5-6. évfolyamos csapat a 2. 
helyezést érte el, a 7-8. évfolyamon pedig Döbrentei 
Dávid, Szabó Henrik, Pásztor Dániel csapata a do-
bogó 3. fokát foglalhatta el. 
Felkészítő: Tóth István 
 

 

FITNESZ 

 

Fit Dance Országos Bajnokság—Csongrád 2012. 04.14. 

I. Kcs.:      6. Szakál Maya 
III. Kcs.:   1. Hirsch Lili 

Budaörsi Sportfest WBPF Világkupa keretében ”Fit-Kid  Grand 
Fest 2012.június 09. kapott meghívást Szakál Maya és  
Hirsch Lili. 

Felkészítő: Tóth Péter 
 

 

SAKK 

LAUDER SAKKFESZTIVÁL 

Május 13-án Budapesten, az ország legnagyobb egynapos sakkversenyén a teljes diákolimpiai csapatunk 
jelen volt: Király Kata (3.a), László Máté (5.b), Tapodi Norman és Vorák Patrik (3.b) 

Közülük legjobban Kata teljesített, aki az oklevelet jelentő V.helyen végzett. 

SPORT     SPORT     SPORT 

Lánytornaverseny 
2012.május 21. Tornacsarnok 

 

2.o. : 

1. Kádár Laura 

4.o.: 

1. Harnóczi Dóra 

1. Kovács Korina 

1. Kristóf Beatrix 

2. Ökördi Brigitta 

3. Kádár Réka 

4. Babenyec Nikolett 

 

5.o: 

1.Szatmári Dana 

6.o: 

1. Nédó Adrienn 

2. Szécsényi Eszter 

7.o: 

1.Bánóczki Klaudia 

1. Koczka Evelin 

2. Fődi Erzsébet 

3. Szatmári Erna 

4. Horváth Orsolya 

 

Összeállította: Tóth Péter 
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Kellemes vakációt, jó pihenést kíván az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre 

 

Fa vagyok, de nincs gyökerem, 
sem ágam, sem levelem. 
Körülöttem bút, bánatot 

látni sose szerettem. 
Kedvel engem kicsi, nagy, 

Öreg, ifjú, kisgyerek, 
S akkor vagyok legboldogabb, 

ha mindenki kinevet. 

(afért) 

Túrakedvelő hal: (barangolna) 

Kecskegida: (gyerekecske) 

Süngyerek vakációja: (sünidő) 

Rokonaim a mesében hétfejűek, 
de engemet senki sem hív 

hétfejűnek. 
Nádcsontom van, papírhúsom, 

farkam spárga. 
S szállok, mint a madár, melynek 

szél a szárnya. 

(ynákrásrípap) 

Összeállította:  

Szatmári Erna, Bodicsi Viktor, Kovács Karina, Sutka Henrietta 

- Milyen csárdást ismersz? – kérdezte a tanító bácsi énekórán az oskolában. 

- Sóstó csárdást – válaszolta a kisfiú. 

 

- Mi a neve annak a táblának? Hiperaktív tábla?- kérdezte a kisfiú tanító nénijét fogalmazásírás közben. 


