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Szeptember 3. 

Az új tanév első napja. 8 órakor tanévnyitó 
ünnepély. 

Szeptember 29. 

A pákozdi csata emléknapja. 

Szeptember 30. 

A Népmese Napja. Benedek Elek 1859-ben 
ezen a napon született. 

Naptár 

 

GONDOLATOK AZ ÉVNYITÓRÓL 
 

Gyorsan elrepült a nyár. 

Az első iskolai elfoglaltságom az volt az idén, hogy verset tanuljak az évnyitó ünnepségre. 

Nagyon büszke voltam, hogy tanító nénim engem is kiszemelt erre a feladatra, hiszen csak kevés gye-

rek szerepelhet ilyen hatalmas közönség: szülők, gyerekek, tanárok előtt. Szerencsére gyönyörű volt 

az ünnepség napján az idő, így az udvaron tudtuk azt megtartani. Számomra a legszebb pillanatok 

azok voltak, amikor a nyolcadikosok feltűzték a fazekasos diákok összetartozásának jelképét, a kitű-

zőt a sok kis elsős blúzára. A műsor nagyon jól sikerült. 

Végül minden osztály besétált a saját termébe a tanító nénijével, akitől mindenki kapott dicséretet, ki 

a szerepléséért, ki a jó magatartásáért. 

Tóth Lili 2.a 

 

Kányádi Sándor: Jön az ősz 
 

Jön már az ismerős, 
széllábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 

meg-megáll, lombot ráz. 
 

Lombot ráz, diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 
s harapja, kurtítja 
a hosszú napokat.  



  

 2 FAZÉK XIX évf. 1. szám 

Gondolatok az új tanév kezdetén 
 

Testnevelésről 

A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola pedagógiai programját módosítottuk a mindennapos testnevelés órák bevezeté-
sével- egyelőre az 1. és 5., majd felmenő rendszerben minden osztályban az iskolák működéséről szóló kormányrendelet 
szerint. 

Az I. fejezet 11.1. Egészségnevelési, környezetvédelmi, szenvedélybetegségek megelőzésére szolgáló és testedzési prog-
ram fejezetbe a célokhoz ezt írtuk: 

Minden nap egy testnevelés óra biztosításával lehetőséget adunk a kellő mennyiségű és minőségű, fejlesztő testmozgás-
ra. Lehetőleg szabad levegőn, alacsonyabb évfolyamokon főként játékos formában. 

A tagozatos osztályokban eddig is minden nap volt testnevelés óra, minden évfolyamon. 

Az 1-4. évfolyamon a nem testnevelés tagozatos osztályok tanulói is minden nap egy órát sportoltak, mert heti 3 órájuk 
mellett a másik két napon az óraközi szünetekben és a napköziben háromszor 15 percet ezzel töltöttek. Ezentúl ezt első-
ben egybefüggő, 45 perces időben teszik. Jövőre másodikban is, aztán három év múlva már minden alsós. 

Az 5-8. évfolyamon azoknak volt meg a heti 5 testnevelés órájuk, akik valamilyen sportkörre jártak. Idén szeptembertől 
a többieknek is meglesz az 5 órája az 5. évfolyamon, majd jövő szeptembertől a 6. évfolyamon is…három év múlva min-
den felsősnek is heti 5 testnevelés lesz az órarendjében. Aki sportkörre jár, annak több. 

Akik nem egésznapos rendszerben jártak iskolába, s napközisek sem voltak, azok ennyivel több időt töltenek az iskolá-
ban. A plusz testnevelés órák nem számítanak a tanuló terheibe, tehát ezzel emelhető az óraszám. 

 

Tornáról 

Szeretnénk a tornában elért sikereinket a jövőben is elérni. Büszkék vagyunk eddigi eredményeinkre, s a gyerekekre, 
akik elérték ezeket. 

Tornaklubunknak azonban nincs támogatója, az iskolának pedig nincs erre pénze- nem is feladata a klub működtetése, a 
bajnokságokra felkészítés. 

Ez alkalommal is kérem a tornászok családját, Fazekas DSE tagságukkal járó, ott megállapított tagsági díjukat fizessék 
be, hogy ezzel hozzájáruljanak a DSE költségeihez. Akik más sportágban tagok a DSE-ben, azok csak annyi órában kap-
nak felkészítést, amennyinek a költségeit az iskola tantárgyfelosztása biztosítja, ezért nekik nem állapított meg a DSE 
tagdíjat. Aki azonban úgy érzi, hogy legalább jelképes összeggel hozzájárulna a tanórán kívüli sportolás és versenyzés 
költségeihez, tegye meg, kérem. A Fazekas DSE elnöke Tóth István tanár úr, őt kell keresni ebben az ügyben. 

Ezt, a 2012-es évet megterveztük, a sportköri foglalkozásokat kihirdettük, megvan a forrásunk a megtartásukra és a diák-
olimpiai versenyekre történő felkészülésekre. Hogy a fenntartó 2013. januári változása, az iskola állami fenntartásba 
kerülése után mennyi órával, tanórán kívüli lehetőséggel számolhatunk, azt majd új költségvetésünk ismeretében tudjuk 
megmondani. 

Névváltoztatásról 

Iskolánk nevét az utca adja, ahol épületünk áll. Tudjuk, az utcanevek változtatása várható a közeljövőben. 
Mivel „Fazekas”-ként ismer és emleget minket Halason és távoli vidékeken mindenki (aktuális és egykori iskolahasz-
nálók, partnerek), szeretnénk ezt a nevet megőrizni. 
Olyan személyt kerestünk, akinek Fazekas családnevét nyugodt szívvel felvehetnénk, mert viselője példaképül is állít-
ható lenne a ránk bízott gyerekek elé. 
Fazekas Mihályra esett választásunk.  
Fazekas Mihályról tanultatok, illetve tanulni fogtok. Művei közül a Lúdas Matyi a felső tagozatosok számára már is-
mert. 
Szerette a botanikát és emellett verselgetett is. Részt vett szülővárosa közéletében, baráti körével élénk szellemei életet 
teremtett Debrecenben. A leégett nagytemplom újjáépítésének egyik irányítója volt. A debreceni körnek is tagja, Cso-
konai Vitéz Mihállyal és Kazinczy Ferenccel is jó barátságban volt, leveleztek is. 
Úgy gondoljuk, nevét szívesen felvennénk. Kezdeményeztük ezt a döntést a város önkormányzatánál. 
 
Együttműködést kérünk a családoktól, az iskolához méltó viselkedést és tanulást a gyerekektől. Eredményes munkát 
kívánunk a tanórákon, a tehetségprogramban, az integrációs programban, a nyelv- és az ECDL vizsgára készítő foglal-
kozásokon. A 8.-osoknak emellett átgondolt, sikeres választást a továbbtanuláshoz. 
 
Nyugodt és kellemes hangulatú tanévet kívánok mindenkinek: 

Nagy Czirok Lászlóné igazgató 



Tájékoztató a 2012/13. tanévről 

Ezt a tájékoztatót megtalálják a www.fazekasiskola.hu oldalunkon, többi dokumentumunkkal együtt. 
 
Kiemelt feladatok: 
1. - tehetséggondozás, tehetségpont szereppel kapcsolatos feladatok sikeres ellátása 

2. - fegyelem, viselkedéskultúra javítása 

3. - mérési eredmények követése, javítása 

4. - referencia iskola szerep /cél: Támop 3.1.7 pályázat sikeres megvalósítása, érdeklődők fogadása során  80% feletti elégedettség) 
 

Szakkörök Időpont Vezető 

Angol 5. 
Angol 7. 
Angol 8. 

A sze., csüt. 14 h 
A ke. B sze. 14 h 
A hé. 14-15:30,  
B hé., csüt. 14 h 

Királyné Bálint  
Karolina 

Angol 6. B hé., sze. 14 h Csányi Andrea 

Rajz  A csüt. 14-15:30  Jakabfi Márta 

Matematika  A, B hétfő  
14-15:15 

Karsai Zsuzsanna 

Informatika 3.  
Informatika 5.  

A csüt. 14:45 
A hé. 13:30  

Kárász Péter 
Tihanyiné G. Ágnes 

Színjátszó  A kedd 14-15:30 
B kedd 14-15:30  

Mészárosné Farkas 
Mária 

Énekkar  A hé., pé. 6. ó 
B hétfő 6. ó 
csüt. 14-14:45  

Vörös Mária 

Újságszerk. 
 
Újságíró  

A, B sze.  
14-14:45 
A, B ke. 14-15:30  

Tihanyiné G. Ágnes 

Zsoldosné P. Judit 

Biológia  A sze. 14-15:30 
B sze. 14-14:45  

Vargáné Mészáros 
Ildikó 

Úszás Időszak 

4. évf. tagozat 
6. évf. tagozat 
8. évf. tagozat 

2. félév 
1. félév kedd 5-6. óra 
1. félév péntek 5-6. óra  

Asztalitenisz  A, B szerda 16-17:30 Nagy János  

Atlétika  A, B kedd 14.30-15:15 Tóth István 

Fiútorna elők. 
Fiútorna  

kedd, pé.14-14:45 
hétfő 14.-15:30 
szerda 14-14:45  

Mészáros Csaba 
Tóth Péter 

Lánytorna  kedd 15:45-16:30  Tóth Péter 

Labdarúgás  csütörtök 14:30-15:15  Tóth István 

Sakk  A, B pé. 16:15-17:45 
 

Nagy János  

Játékos vetélkedő  A pé. 13:30-14:15 
B csüt. 13:30-14:15 

Balogh Zoltánné 

Kosár- és röplabda  Péntek 14-16 
 

Sallay Beáta 

Könyvtár nyitva tartása Könyvtáros  

                      A hét B hét 

H 14 - 15  14 - 15  

K 13 - 14  13 - 14  

Sz 14 - 15  14 - 15  A: Nagyné P. Olga 
B: Zsoldosné P. 
Judit Cs 13 - 15 13 - 15 

P 14 - 15  13 - 14  

Zsoldosné P. Judit  

Ifjúságvédelmi felelős:  
Borné Sarok Ágnes, fogadóórái: A hét: hétfő 8-11, 13-16 óra, csütörtök 8-11 óra. B hét: hétfő 11-16, csütörtök 8-14 óra. 
Iskolafogászat: 
Dr. Temesvári Hajnalka szerda délelőtt. További rendelési időpontjai: hétfő, kedd és csütörtök délután 2-től 7 óráig. 
Iskolaorvos: Dr. Abonyi Katalin, hétfőn és kedden 9-12-ig. 
Iskolai védőnő: Bobekné Gyetvai Anita, fogadóórái: hétfő és kedd 8-9. 
Tankönyvfelelősök: Borné Sarok Ágnes és Csendes Sándorné  
Tartós tankönyvek a tanévben: Dalos könyvem 5-8. osztályok, Technika 5-8. osztályok, Képzelet világa 5-8. osztályok 
Valamint az ingyenes tankönyvre jogosultak tankönyvei, amelyek a könyvtár állományát képezik. 
 
Tanítási szünetek  
- őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).  
- téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (csütörtök).  
- tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). 
182 tanítási nap. Ezen kívül 5 nap tanítás nélküli: 

Dátuma Célja Felelőse 

November 10. Nevelési értekezlet- Tehetségprogram,  nevelés, magatartás  Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

December 15. Családi sportnap miatt Tóth Péter 

Február 11. Nevelési értekezlet- mérések, fejlesztés, referencia iskola, átszer- Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

Február 12. Tehetségnap (körzeti verseny) miatt Vargáné M. I., Tihanyiné G.Á. 

Június 13. DÖK Nap Mészáros Csaba DÖK vezető 

Fogadóórák: November 12. és márc. 25. fél 5-től fél 6-ig. Egyéb alkalmak: Telefonos egyeztetés alapján.  
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Hagyományos rendezvények Időpont Helyszíne 

Kisállat-bemutató Október 4. Emeleti folyosó 

Családi sportnap December 15. Iskola teljes épülete 

Pályaválasztási szülői értekezlet November 6. EU terem 

Szülők- nevelők bálja Január 18. Tiszti Klub 

Félévi bizonyítványok kiadása Január 18. Ofi órák 

Sítábor Február 10-15. Szlovákia 

Nyílt napok Március 11. jövendő elsősök, 
Márc. 12. tanulóink szüleinek 

Osztályok tantermei 

Szóvarázs területi verseny Április 19. EU terem 

Madarak és fák napja Június 7.  Június 7. 1-4. Radnóti u. tó környékén, 
               5-8. évfolyam Sóstón 

Diáktárlat Május 3. Csipkeház 

DKMT Kupa és Fazekas Olimpia Április 27. Városi Sportcsarnok 

Országos kompetenciamérés Május 29. tantermek 

Ünnepségek időpontja Mit ünnepelünk? Tudnivalók 

Október 5., 10 óra Aradi vértanúk napja Iskolarádión keresztül 

Október 19. 8 óra Köztársaság kikiáltása Ünnepi ruhában 

December 21. Karácsony „Csillag születik” projektnap keretében 

Február 1.  alsó tag: 14 óra, felső tag: 17-20:30 Farsang  Jelmezzel készüljenek 

Március 14., 10 óra 1848-49-es forradalom és szabadságharc Ünnepi ruhában 

Június 4., 10 óra Nemzeti összetartozás napja Iskolarádión keresztül 

Június 15., 9 óra 
Június 22., 8 óra 

Ballagás 
Tanévzáró 

Ünnepi ruhában, 7-8. évfolyam 
Ünnepi ruhában, 1-8. évfolyam 

Február 25. Komm. és egyéb dikt. áldozatainak em-
léknapja 

Iskolarádión keresztül 

Április 16., 10 óra Holokauszt áldozatainak emléknapja Iskolarádión keresztül 

Térítési díj rendelet 
 
Egyetértésben az Iskolaszékkel és Diákönkormányzattal a nevelőtestület a következő rendeletet hozta: 
- Nyelvoktatás 3. osztályban (önkéntes): 300 Ft/óra/fő 
- A Fazekas iskola pedagógiai programjában szereplő úszásoktatáshoz szükséges bérleteket az iskola biztosítja. A szülők által kért további 
10 alkalom esetén az ahhoz  szükséges bérlet költségét az őszi és a téli időszakban 2 részletben adják le a szülők a programot szervező test-
nevelőnek— a bérlet árának 50-50%-át a költségek arányos eloszlása miatt. 
- Szakköreink és a Fazekas DSE sportköri ajánlatai ingyenesek. 
- Ellenőrző könyv, bizonyítvány ingyenes, diákigazolványért fizetni kell. 
- Iskola emblémájával ellátott póló, valamint negyedévente az iskolaújság (Fazék) és évente a tanév végi kiadvány önkéntesen vásárolható 
előzetes megrendelés után. 
- Versenyzés költségei (önkéntes tanulmányi versenyek) a szülőket terhelik. A nevezési díjakat és az utazási költségeket azoknál a tanulók-
nál vállalja az iskola, akiknek ezt szülei kérik, és felkészítő nevelőjük javasolja. Sportversenyek közül a diákolimpiai részvétel költségeit az 
iskola biztosítja, az egyesületek bajnokságait, önkéntes versenyeket a családok finanszírozzák SzMK, DÖK, alapítványi és pályázati segít-
séggel. 
- Osztálypénzek szedéséről a döntés az osztályok szülői munkaközösségének a felelőssége, ahogyan a pénz kezelése és a tanulmányi kirán-
dulásokról való döntés is (a kirándulásokra SzMSz-ünk 1 - 7. évfolyamokon évi 1, 8.-ban legfeljebb évi 2 napot biztosít). A tanulmányi 
kirándulások előtt az osztályfőnökök beszerzik a szülők írásbeli nyilatkozatát a költségek vállalásáról.  
Lehetőség van nevelőink által meghirdetett egyéb sportfoglalkozásokra és tanfolyamokra jelentkezni. Ezek díjáról a tanfolyam vezetője és a 
jelentkező állapodik meg. Az iskola ezt úgy támogatja, hogy a terembérlet ingyenes a vállalkozó pedagógusnak. 
- Oktatási célú helyiségek bérleti díja: 1200 Ft/óra. 
- Sportlétesítményeink bérleti díja: tornaszoba 1000 Ft/óra, tornaterem 1800 Ft/óra, edzőterem 4000 Ft/óra. 
Bérleti szerződésben a bérlő és az igazgató megállapodhat alacsonyabb díjban, tekintettel az iskola tanulóinak részvételére a programban, 
melyre a helyiséget bérelték. Az igényeket évente felülvizsgáljuk. 
 
Ebéd, valamint önköltséges foglalkozások (1-3.osztály nyelvi órák) befizetésének időpontját minden hó elején jelezzük. Kérjük annak betar-
tását! 
 
Árak az idén: 
Egyszeri étkezés - menza - 290, - Ft / nap  
háromszori étkezés - napközi - ( tízórai,ebéd, uzsonna) - 445,- Ft / nap. 
A tanuló hiányzását, az étkezés lemondása miatt a gazdasági irodában is, mindig külön jelezni kell. 
Étkezési mód változtatását kizárólag írásos formában szülői nyilatkozat alapján tudjuk elfogadni. 
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BEMUTATKOZIK ISKOLÁNK ÚJ DOLGOZÓJA 
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A Segíts Magadon Alapítvány számlájára önkéntesen fizethető: 
- testnevelés tagozati támogatás (indoka, felhasználása: diákolimpiai versenyek nevezési díja, utazási költségek, szerek korszerűsítése, 
működési feltételek javítása) 
- nyelvoktatás feltételeinek javítása (tananyagok beszerzése, nyelvvizsgadíjak támogatása) 
- tehetségprogram támogatása (tananyagok és eszközök beszerzése, versenyzés költségeihez hozzájárulás, elismerések, díjak biztosítá-
sa) 
 
A Fazekas DSE számlájára fizetendő: 
Az ingyenesen biztosított foglalkozásokon felüli szakosztályok tagsági díja. 
Fiútorna szakosztály részére az iskola költségvetése tartalmaz heti 5 óra edzést. Az 5 óra feletti edzésért, a bajnokságokon történő 
versenyeztetésért havonta 3000 forint tagsági díjat kell fizetniük a DSE tagoknak. 
Lánytorna szakosztály részére az iskola költségvetése tartalmaz heti 1 óra edzést.  
 
Sítábor lesz Szlovákiában, február 10-15. 
Ára: 9.000 Ft + 95 euro annak, aki a tábor kezdetéig nem tölti be a 12. életévét;  
10.000 Ft + 100 euro a 12 év felettieknek. 
Ez fedezi az útiköltséget autóbusszal, szállást, teljes ellátást, felügyeletet és síoktatást- abban az esetben, ha a résztvevők száma eléri 
az 50 főt. 
Biztosítást mindenki maga köt- kötelező, de a biztosítót maga választhatja meg. 
Utazás: autóbusszal! 
 
Az iskolával szoros kapcsolatban működik 
DÖK (Diákönkormányzat) – vezetője: Mészáros Csaba 
Fazekas DSE (Diáksport Egyesület) – vezetője: Tóth István, DSE adószáma: 18354823-1-03 
Iskolaszék – vezetősége: Csányi Andrea, Balogh Zoltánné, Halász Balázs, Forgácsné Vörös Zsuzsanna 
SZMK – vezetője: Szatmáriné Nagy Zsuzsanna 
Segíts magadon! Alapítvány – elnöke: Szabó Mónika, Alapítvány adószáma:18344422-2-03. Az Alapítványi hozzájárulás befizetésé-
hez az Erste Bankba kell menni, s a 11998408-03601514-00000000 számlára fizetni. Az SZJA-k 1%-át köszönettel fogadjuk. 
 
Házirendünket az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertették a gyermekekkel, a szeptemberi szülői értekezleten pedig a szü-
lőkkel ismertetik. Kérjük maradéktalan betartását! Hiányzások igazolása ellenőrző könyvben: családi pótlékát vesztheti az 
iagzolatlanul hiányzó tanuló szülője! Kérjük, kísérjék figyelemmel. 
Eredményes és élményekben gazdag új tanévet kívánok mindenkinek!  
 

Nagy Czirok Lászlóné igazgató  

Vincze György vagyok. 32 éves, műszaki informatikus, az is-
kola rendszergazdája. 
 
A Kecskeméti Főiskola GAMF Karán végeztem számítógépes 
automatizálás szakirányon. Három fiam van. András és Kristóf 
öt évesek, Marci másfél.  

Bár számítógéppel generálom a - megjegyezhetetlen - jelszava-
kat, a közhiedelemmel ellentétben nem vagyok "kocka".  

Micsoda nyár volt! Nem unatkoztatok egy percet sem, ezt bizonyítják a negyedik osztályosok versei. 

TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK     TÍ ÍRTÁTOK 

Szünidő 

Végre itt a nyár, 
Az iskola most bezár. 
A strand is nyitva már, 
Sok-sok kaland vár. 
 
 

 
 
Labdázni a vízbe megyünk, 
A parton pedig barnák leszünk. 
Anya fagyit vesz nekünk, 
Gyümölcsös a kedvencünk. 
 
 

 
 
Mindig legyen vakáció! 
Az lenne ám csak csuda jó! 
De ha hullanak a falevelek, 
A becsöngetés közeleg. 

Fekete Ádám 
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Nyaralás 

Martonvásár, Velence, 
Családunk egyik kedvence. 
Odamegyünk minden nyáron, 
Imi bácsi nagyon vár ott. 
 
Egész úton nyafog Bence: 
„Messze van még Velence?” 
Odaérünk délre, 
Pizzát eszünk ebédre. 
 

 
Másnap reggel elindultunk, 
A sziklamászást nagyon vártuk, 
Az Ingó-kövekre felmásztunk, 
Jó nagyokat kiáltottunk. 
 
Szúnyog-sziget, Pákozd, Bella-tó, 
Sok ott a látnivaló. 
A négy nap gyorsan eltelt, 
Nekem nagyon tetszett. 

Kelle Enikő 

 
Miért jó a vakáció? 

 
Azért jó a vakáció,  
mert nem esik a hó. 

Lehet minden jót tenni,  
és az iskolát félvállra venni. 

Masa Domonkos 

 
 

 
Szeretem a nyarat 

 
Szeretem a nyarat, 

a madár csicsergését. 
Szeretem a strandot, 

a lángos ízét. 
De minden jónak vége szakad, 
így a nyár illata őszbe szalad. 

Magyar Petra 

 
Elmúlt a nyár 

 
Elmúlt a nyár, elmúlt hát, 

Itt az ősz, itt van már, 
Számtek, írás, olvasás, 
Okos leszek, nem vitás. 

Rózsa Péter 

Cserkeszőlőn voltunk 
 

Cserkeszőlőn voltunk, 
Nagyon jót nyaraltunk. 

 
Sokat fagyiztunk, 

És szinte csak strandoltunk. 
 

Este bringó hintóztunk, 
A szálláson aludtunk. 

 
Másnap hazaindultunk, 
És otthon hancúroztunk. 

Király Kata 

A szün- és tanidő 
 

Végre itt a nyár, 
Minden gyerek erre vár. 

Süt a nap, a halak harapnak, 
Ez volt ám a csoda nap. 

Közeledett a szülinapom, 
Meg is kaptam a kutyusom. 

Forró a nyár, izzadok, 
Fehértón pancsolok. 

Kecskeméten csavargok, 
Vadasparkban sétálok. 

Eljön az ősz, a rossz idő, 
Megkezdődik a tanidő. 

Balog Milán 

Szókincstár 

Melyik meghatározás utal az adott szóra? Keresd a helyes megoldást! 

hidalgó 
 
A: hajléktalan 
B: spanyol köznemes 
C: kis híd 
D: tántorgó 

instant 
 
A: nem stabil 
B: azonnal oldódó 
C: telepített 
D: hamis 

sohanapján 
 
A: a végítélet napja 
B: a jövőben soha 
C: február 29-én 
D: valamikor 

TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK     TÍ ÍRTÁTOK 
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SPORT     SPORT     SPORT 

Kunfehértói edzőtábor 2012 

Ahogy tavaly megígértük, idén júniusban is elmentünk edzőtáborba. Ebben az évben kivételesen délután öt órára kellett men-
nünk a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Táborba.  

Amikor megérkeztünk, egy kellemes meglepetés várt minket. Az idei tábort kicsit több fővel indítottuk, pontosan 49-en ol-
tunk. De ez sem volt akadály. Mindenki elfoglalta szobáját, megismerkedtünk ismeretlen szobatársainkkal, és elneveztük a 
csapatunkat. Majd megbeszéltük a tábori szabályokat, és balesetvédelmi oktatást kaptunk. Utána aerobik vette kezdetét Péter 
bácsival. 2012-ben is a Sa-No-Ti Kft. biztosította az ebédeltetést. Másnap reggel 7-kor volt ébresztő, majd versenyfutás az 
üdülő területén, ezt követte a szobaszemle. Első nap Péter bácsi, szerdán Csaba bácsi, csütörtökön Zsuzsa néni, majd a hetet 
lezárva Norbi bácsi tisztelt meg minket azzal, hogy lepontozza a szobáinkat. A futás és szobaszemle legjobb eredményét a 
pénteki táborzárón díjjal jutalmazták. 9 órakor Csaba bácsival futóiskola várt minket. A nagy meleg miatt az edzéseket nagy 
pihenőkkel tartottuk, de így is nagyon elfáradtunk. Délután Valika néni érdekes játékokat mutatott nekünk, amiket értékel-
tünk és a csapatokat megjutalmaztuk. Az edzések után lementünk strandolni minden nap. Este még laza edzés volt, majd 
vacsora! Szerdán este Csillag Születiket tartottunk. A pénteki táborzáron idén sem maradhatott el a szülő- gyermekfoci.  A 
mérkőzéseket a táborozók nyerték. 

Szombat reggel egyik szemünk sírt, mert ott hagytuk egy évre a tábort és ezt a remek csapatot, a másik szemünk nevetett 
mert örökre megőrizzük ezeket a remek élményeket. 

 Szatmári Erna 

Győri torna edzőtábor 
  

Süveges Csanád és Szalai Ádám július 9-től 14-ig 

edzőtáborozott a serdülő válogatottal Győrben. Az 

edzőtábor végén mindkét tanulónkat megdicsérték 

kiváló teljesítményükért. 

Tóth Péter 

SAKKVERSENY HAJÓSON 

Szeptember 15-én Hajóson nyitották sakkozóink az őszi szezont. Öt-
tagú küldöttségünket három különböző kategóriába sorolták és e há-
rom kategóriából kettőt meg is nyertünk. Érmeseink: 
 - Szuromi Vajk (2.b) – 4.korcsoport: 
  - aranyérem, 
 - Tapodi Norman (4.b) – 3.korcsoport 
  - aranyérem, 
 - Vorák Patrik (4.b) – 3.korcsoport 
  - ezüstérem, 
 - László Máté (6.b) – 2. korcsoport 
  - ezüstérem 
                                                                         Király Kata 4.a 

Szüreti futás eredménylistája 
 

XXII. Halasi szüreti utcai futóverseny , V. KIS ROLAND Emlékverseny 7000 m (2012. szeptember 07.) 

16 éves vagy fiatalabb fiú: 

5. Font Miklós Kiskunhalas /Fazekas/ 34:34 
6. Süveges Csaba Kiskunhalas /Fazekas/ 36:17 
8. Laskovics Marcell Kiskunhalas /Fazekas/ 36:27 
9. Kocsis Márk József Kiskunhalas /Fazekas/ 37:11 
 

 

 

 

 

 

 

16 éves vagy fiatalabb leány: 

5. Rébék Cintia Kiskunhalas /Fazekas/ 41:24 
6. Sendula Fanni Kiskunhalas /Fazekas/ 42:33 

 

Felkészítő: Tóth István 



- Mondd csak fiacskám, ebben a mondat-
ban: "A pásztor a mezőn legelteti a nyájat" 

melyik a helyhatározó? 

- A pásztor. 

- Nono! Már hogy lenne a pásztor a helyhatározó? 

- Azért, mert a pásztor határozza meg a helyet, hogy 
hol legeljen a nyáj! 
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    Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

 

- Tanár úr - mondja a gyerek- meg 
lehet büntetni valakit olyasmiért amit 
nem csinált? 

- Nem. Miért kérded? 
- Nem csináltam meg a házimat! 

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 

- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a tanító 
néni kérdést tett fel! 

- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés? 

- Ki törte be az ablakot? 


