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Naptár 

A tél 

A tél a második legkedvesebb évszakom. 

Szeretek hógolyózni, hóembert készíteni, a friss hóban angyalkát csinálni. Amíg kint esik a hó, a meleg lakásban 
várjuk a Télapót, és lassan készülődünk a karácsonyra. Feldíszítjük a lakást szép matricákkal és minden jó illattal 
teli. 

Az apukám munkahelyére el szoktunk menni Mikulás ünnepségre. Ott élőben találkozunk a Télapóval, és még kis 
csomagot is kapunk. Nagyon jó a műsor, szokott lenni bábozás, éneklés. 

Ezek után már nagyon várom a karácsonyt is. Karácsony reggelén izgatottan szaladok át a másik szobába, látom, 
hogy egy villogó karácsonyfa áll ott, alatta pedig ajándékok. Mindenki gyorsan felöltözik szép ruhába, megreggeli-
zünk és nekiállunk az ajándékbontásnak. Ha kibontottuk az ajándékokat, elkezdünk velük játszani. Lizával egész 
délelőtt játszunk, anya főz, apukám játszik velünk, és segít anyunak, ha kell. Délután pedig megyünk a mamákhoz 
is. 

Este, ha hazaérünk, nagyon boldogan fekszem le aludni. A szívem tele szeretettel, boldogsággal. Hát én ezért 
szeretem a telet. 

Barna Dzsenifer 
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Megyei tehetséggondozó verseny  
döntője a Fazekasban 

 A Fazekas iskola által hirdetett komplex tanulmányi verseny az 
elmúlt tanév tavaszán kezdődött. Az első két forduló feladatait a 
benevezett csapatok az interneten keresztül kapták meg. A leg-
jobban teljesítő hét-hét csapat vehetett részt a döntőn, október  
6-án szombaton, az iskolánkban. 

Hét alsós és hét felsős csapat mérte össze tudását a versenyen. 
A diákok négyfős csoportokban oldották meg az érdekes, ámde 

gondolkodtató feladatokat. Amíg a csapatok dolgoztak, a zsűri folyamatosan értékelte a gyerekek munkáit. Min-
denki keményen gondolkozott a feladatokon. A felsős csapatok PPT-ket mutattak be először. Kicsit később a 
feladatokat kezdték megoldani, amelyekre tíz-tíz percet kaptak. Amikor a felsősök és az alsósok is befejezték a 
versenyt, akkor a zsűri visszavonult, hogy kijavítsa a feladatlapokat.  

A következő eredmények születtek: 

 A két induló fazekasos csapat különdíjat kapott. Az alsósok (Király Kata, Rózsa Péter 4.a; Szőnyi  
Borbála, Nagy Norbert 5.b) elért pontszámaik alapján a legeredményesebb csapat voltak. A felsősök (Szili 
Nóra, Vajda Vivien 8.a, Kazinczi Rita, Fodor Kata 7.b) a pontjaik alapján negyedikek lettek volna. 

 

 Villáminterjú 
 

A verseny után Király Katát és Szili Nórát kértem meg, hogy válaszoljanak a kérdéseimre. 
 

- Hogy érezted magad ma? 

- Kata: Jól, mert jó volt a csapatunk, érdekesek voltak a feladatok. 

- Nóri: Jól éreztük magunkat, sokat viccelődtünk. 

- Milyenek voltak a feladatok? 

- Kata: Volt nehéz és könnyű feladat is. A legérdekesebb az volt, amikor a 

rovásírást kellett megfejteni. 

- Nóri: Voltak olyan feladatok, amelyeken sokat kellett gondolkozni.  

- Melyik feladat okozta a legnagyobb fejtörést? 

- Kata: Az egyik szöveges feladat. 

- Nóri: A hajóhajtogatás, mert nem voltunk rá felkészülve. 

- Köszönöm a beszélgetést! 

Szöllős Nikolett 

 

RENDEZVÉNY     RENDEZVÉNY 

  Alsósok Felsősök 

1. Kertvárosi Á. I., Kiskunhalas Szt. József Kat. Ált. Isk., Kiskunhalas 

2. Császártöltési Ált. I. Szent Anna Kat. Óvoda, Ált. Isk. és Diákotthon, Jánoshalma 

3. Szent Anna Kat. Óvoda, Ált. Isk. 
és Diákotthon, Jánoshalma 

Szt. József Kat. Ált. Isk., Kiskunhalas 
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Észforgatók 

 

Észforgatók mi vagyunk, 

kiválóan tanulunk. 

Iskolánk a Fazekas, 

helytállásuk derekas. 

Bori, Norbi, Peti, Kati 

Kiskunhalas lakosai. 

Bori a Szőnyiék lánya, 

ötöseit halomra hányja. 

Norbi Nagyék nagyfiúja, 

mindig matekra áll az agya. 

Peti nevét virágról kapta, 

Mi lehet az? Hát a rózsa. 

Király Kata sakkban nagy, 

Vigyázz! Gyorsan mattot ad. 

 
 

 

 

Városunk Kiskunhalas, 

a hírneve hatalmas. 

Thorma János neves festőnk, 

Munkái származnak e helyről. 

Világhírű lett a csipkénk, 

büszkén mutatjuk be ismét. 

E nagy versenynek iskolánk ad helyet, 

gyertek, foglaljatok helyet! 

Jó suli a mi iskolánk, 

a többi között a legjobb talán. 

 
Király Kata, Rózsa Péter,  

Nagy Norbert, Szőnyi Borbála 

 

Kisállat-bemutató 

Az állatok világnapja alkalmából kisállat-bemutatót szerveztek 
iskolánkban október 4-én. Sokan elhozták „kis kedvenceiket”.  

Voltak tengerimalacok, hörcsögök, nyuszik, teknősök, kutyák, 
macskák és törpetyúk is… Teljesen megtelt az emeleti folyo-
só érdeklődő gyerekekkel, szülőkkel és tanárokkal. Nagy volt 
a hangzavar a sok kíváncsiskodótól. A kisállatok gazdái ren-
geteg érdekes kérdést kaptak. Ahol lehetett, ott meg is simo-
gatták az állatkákat. 

Én is elvittem Liza nevű kutyámat. Róla azt kell tudni, hogy 
nagyon játékos és szeret barátkozni az emberekkel. Tacskó 
és spániel keveréke, két hónapja kaptam.  

Nagyon sok örömet ad, de felelősséget is, mert nekem kell róla gondoskodnom, nekem kell etetnem őt 
és naponta sétáltatni is. 

Köszönjük a program főszervezőjének, Vargáné Ildikó néninek ezt a szép délutánt. 

 

Szöllős Nikolett 



  

RENDEZVÉNY   RENDEZVÉNY 
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Darulesen az izsáki Kolon-tónál 

 

Egy őszi napon, november 17-én reggel 8 órakor indultunk el. Izsákig autóval mentünk, majd ragyogó napsü-
tésben gyalogoltunk a tóig. A túrához jó, vízálló, kényelmes cipőt vettünk fel. Vittünk magunkkal látcsövet és 

távcsövet is. Mire elértünk az úti célunkhoz, nagyon elfáradtunk. 
Jólesett a hideg víz és a szendvics. A túrát körülbelül 5 óra alatt 
tettük meg kényelmes tempóban.  

 Az ősz elővette színes ecsetét, a tájat színes levelekbe öltöztet-
te. A madarak hangja messzire szállt. Mi kerültük a hangosko-
dást, a zajkeltést és a felesleges mozgást! 

A Kolon-tó fontos szerepet tölt be a madarak életében, ugyanis a 
tó fészkelő-, táplálkozó- és pihenőhelyként szolgál több ezer faj 
számára. 

Aki igazi madártömegeket szeretne látni, az látogasson el a Kolon-tóra, ilyenkor figyelhetők meg a tó iszapos 
medrében, sekély vizein pihenő, táplálkozó ludak és récék ezrei.  

A fenséges megjelenésű daru egyike legmagasabb termetű madarainknak, a gólyánál is nagyobb, és szintén 
nyújtott nyakkal repül. 

A több tízezer daru naponta ismétlődő mozgalmának megfigyelésére az októberi túrák a legalkalmasabbak. 
Alkonyatkor az eget betöltő hangos madárcsapatok látványa felejthetetlen élményt nyújtott a számunkra. 

Tavasszal is szeretnénk újra elmenni!Tartsatok velünk, garantáltan jól fogjátok érezni magatokat! 

Kollár Sándor  

 
Helytörténeti verseny 
 

A hagyományoknak megfelelően november 30-án helytörténeti versenyt rendezett az Alsóvárosi Katolikus Iskola  

7-8. osztályos tanulóknak, ahol a város öt általános iskolája és két 
gimnáziumi csapata vett részt. A verseny témája idén: Kiskunhalas a 
századfordulón. A csapatok játékos feladatokon keresztül adtak szá-
mot tudásukról. Előzetes feladatként korabeli képeslapot kellett ké-
szíteniük. 
 
A verseny eredménye:  
 
1. Bibó István Gimnázium 

2. Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 
3. Szilády Áron Református Gimnázium 
 
A csapat tagjai: Fodor Kata, Kazinczi Rita, Laskovics Marcell, Döbrentei Tamás 7.b osztályos tanulók. 
 
Gratulálunk! 

Csányi Andrea 

VERSENYEK     EREDMÉNYEK 
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„ A jó mesékben valódi tudás van” 

 
Spiró György gondolata jellemezte a mesemondók délutánját 
2012. november 21-én, hiszen bölcsességről, élettapaszta-
latról, küzdeni tudásról kaptunk példát a mesékből. A mese 
gondolatiságát színesítette az előadók eszköztára: a hang-
súly, a hangerő, a tekintettartás, azaz a kifejező előadásmód. 
 
Tizenöt tanuló állt ki a közönség elé fordulatokban gazdag 
népmesei gondolat- és érzelemvilággal. Jó volt visszatérni a 
gyökerekhez, a tiszta forráshoz. A népmesék szereplői erőt 
adnak ahhoz, hogy megvalósítsuk álmainkat, kitartással elér-
jük céljainkat.  
A háromtagú zsűri- Móczár Istvánné nyugdíjas pedagógus, Karasziné Kisföldi Melinda tanárnő és Csorba Zsuzsanna 
drámapedagógus- nagy figyelemmel hallgatta az előadásokat. 
 
A helyezettek: VI. Bárány Dominika 6.a, V. Szöllős Nikolett 6.a, IV. Sipos-Szabó Krisztián 6.a, III. Tihanyi Janka 5.a,  
II. Mózer Jázmin 7.a, I. Fehér Ádám 7.a 
Különdíjban részesültek: Koczka Evelin 8.b, Kutasi Ferenc 8.b és Erdélyi Zorán 7.b osztályos tanulók. 
Gratulálunk a helyezetteknek és felkészítőiknek! 
 
Fehér Ádám képviselte iskolánkat a területi versenyen. Felkészítője: Maglódiné Gartner Mária. 

 
Móczár Istvánné nagylelkű felajánlásával jutalmaztuk a legjobbakat. Köszönjük a támogatását, segítségét. 
Olvassátok ti is a népmeséinket! 

Maglódiné Gartner Mária 

 

És megtörtént a csoda… 
 

Igazgató néni kedves szavakkal nyitotta meg az alsó tagozatosok mesemondó 
versenyét. Azt kérte a mesemondóktól, hogy varázsolják el a hallgatósá-
got.Ezután Vörös Marika néni vezetésével az énekkar énekeltette meg a közön-
séget, ezzel oldott, meghitt hangulatot teremtettek. Gitáron Lekrinszki Dóri kísért. 

Móczár Istvánné, iskolánk nyugdíjas tanító nénije, a zsűri elnöke és a verseny 
támogatója szerint a varázslat megtörtént. A versenyzők szebbnél szebb elő-
adással repítettek bennünket a csodák világába. 

 

Akiket a jók közül is a legjobbnak ítéltek a kicsik közül: 

1. Rádi Hanna Kata az 1.b osztályból, felkészítője: Mester Tiborné, Ági néni 
2. Fésüs Adél Lea az 1.a osztályból, felkészítője: Serfőző Anikó néni 
3. Patai Nóra a 2.b osztályból, felkészítője: Jeszenszky Péterné, Marika néni 

Különdíjat kapott Szőnyi Dorottya a 2.a osztályból, felkészítője:  
Németh Ferencné, Tündi néni 

A 3-4. osztályosok közül díjat kaptak: 

1. Tóth Anna a 4.b osztályból, felkészítője : Vargáné Kiss Éva néni 
2. Ritter Rafael a 3.a osztályból, felkészítője : Juhász Gáborné, Mónika néni 
3. Király Kata a 4.a osztályból, felkészítője: Zsoldosné Papp Judit néni 
 
Különdíjat kapott Vígh Viktória a 3.b osztályból, felkészítője Bokorné Füstös Edit néni 
Minden versenyzőnek gratulálunk!  
Tóth Anna a területi mesemondó versenyen I. helyezést ért el. Gratulálunk neki! 

         Mester Tiborné 
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VERSENYEK     EREDMÉNYEK 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Matematikából az első 10 helyezett között végzett indulóink: 

Matek manók csapata ( Nagy Norbert, Szőnyi Borbála 5.b, Tihanyi Janka, Tassi Nelli  5.a) 8. hely 

Négyszögű szögelők (Bokor Ákos, Sendula Fanni 6.a, Faddi Stella, László Máté 6.b) 9. hely 

Felkészítőjük: Karsai Zsuzsanna 

Manga rajzverseny 
 
Az alkotásokat a diákok zsűrije értékelte. A következő helyezések születtek: 
 
 
 
Alsó tagozat: 
 
Fekete Ádám 4.a 
Kolompár Klaudia 4.a 
Paczolay Petra 4.a 
Tóth Anna 4.b 
Mészáros Réka 4.b 
 
 

Felső tagozat: 
 
Lami Nóra 8.a 
Malik Dávid 7.a 
Zsankó Ramóna 5.a 
Szili Nóra 8.a 
Csomor Beáta 6.a 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.” 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben a tanévben is vállalkoztak diákjaink, hogy felkészülnek és megmérettetnek a Bólyai 

Anyanyelvi Versenyen. A körzeti fordulóra 2012. november 9-én a Szilády gimnáziumban került sor. 

Minden csapatunk kiválóan helytállt, de közülük is a legeredményesebb az 5. évfolyam Nyelvelők csapata (Szőnyi Bor-

bála, Hevesi Lívia, Nagy Regina és Takács Nikolett), akik a körzeti versenyen a 67 induló közül elsők lettek, majd Tatán 

december 8-án, az országos versenyen 7. helyezést értek el. Felkészítőjük Vörös Mária tanárnő.  

További eredmények: 

42 induló 4. osztályos csapat közül a legeredményesebb halasi csapat lett a 9. helyen végzett Bölcs Baglyok (Fekete Ádám, 

Király Kata, Paczolay Petra és Túri Milán 4.a osztályosok). 12.-ek lettek az Észforgók (Barna Dzsenifer, Masa Domon-

kos, Pakai Fanni és Rózsa Péter 4.a osztály). Felkészítőjük: Zsoldosné Papp Judit. 

45 induló 7. osztályos csapat közül 8. lett a Metaforák (Fodor Kata, Tihanyi Kata, Szécsényi Eszter és Kazinczi Rita 7.b 

osztályosok), 26. helyezést értek el a Fekete gyémántok (Döbrentei Tamás, Laskovics Marcell, Varga Árpád és Fehér 

Ádám 7.b osztályosok).Felkészítőjük: Maglódiné Gartner Mária. 

Gratulálunk a csapatoknak! 

Zsoldosné Papp Judit 
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TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

Bárcsak tovább lenne nyitva a könyvtár! 
- Könyvtárajánló - 

 
A nevem: Kollár Sándor. Nagyon szeretek a könyvtárban lenni! Lelkesedem az új könyv illatáért és a könyvtár 
HANGULATÁÉRT. Sokszor elgondolkodom, mi legyen a következő érdekes olvasmányom. 
Az olvasás kellemes és nagyon hasznos időtöltés. Számos könyv közül válogathatok, így mindig megtalálha-
tom a könyvtár polcain azt a könyvet, amely felkelti az érdeklődésemet. Nemcsak érdekesek a történetek, de 
legtöbbször gyönyörű és vidám rajzokkal illusztrálják, és rengeteget tanulhatok belőlük. 

Ha egy íróról, költőről vagy éppen történelmi személyről készülünk fogalmazást írni vagy kiselőadást tartani, a 
könyvtárban mindig találok megfelelő anyagot. 
Számomra remek helyet biztosít a gondolkodáshoz, elmélyüléshez, nyugodt körülmények között tudom eltölte-
ni a szabadidőmet, anélkül, hogy bármi elvonná a figyelmemet. Keresek egy asztalt, ahol jók a fényviszonyok 
és lehetőség szerint nem számítógép közelében. Ha közben megakadok, nem tudom valamire a választ, utá-
nanézhetek egy könyvben. 
Nagyot szippantok a könyvtár levegőjéből, és elindulok vissza az osztályba, de holnap ismét itt leszek! Tarts 
velem! 

Kollár Sándor  

Egy emlékezetes nap 

 
Egy hóeséses reggelen anya, apa és a testvérem, Nóri korán fölkeltek. 
Én sokáig aludtam és mit sem sejtettem az aznapi készülődésből. 
Egyszer csak a tesóm beszaladt a szobámba és ébresztgetni kezdett: 
- Petu, Petu, ébredj, ma karácsony van! 
- Tényleg?- ugrottam ki az ágyamból. 
Közösen feldíszítettük a fenyőfát. Gyönyörű lett. Ebédre mákos guba volt, melyet együtt készítettünk. Ezután 
megterítettük az ünnepi vacsoraasztalt és készülődni kezdtünk a vendégek érkezésére. Nemsokára megér-
keztek a nagyszüleim. A Lusztig nagypapám és anya együtt főzték a halászlevet, addig mi beszélgettünk. 
Egyszer csak csilingeltek. Mindenki felkiáltott: 
- Itt a Jézuska! 
Betódultunk a nappaliba, ahol a karácsonyfa állt. Tágra nyílt szemekkel néztük a sok ajándékot. Nórival kiosz-
tottuk a csomagokat. Megvacsoráztunk és jót beszélgettünk. Nagyon finomak voltak az ételek. Jól éreztük 
magunkat. 
Ezen a napon jól elfáradva, de boldogan aludtam el. Csodaszép volt ez a nap. 

Paczolay Petra 

 

Korcsolyázás a tavon 

Nagy álmom volt, hogy egyszer megtanuljak korcsolyázni. Egyik nap pont az időjárás jelentést néztem a szüle-
immel a tévében. Egész hétre nagyon hideget mondtak. 

Én nagyon örültem ennek, hiszen akkor jövő héten be fog fagyni a Sóstó vize és ki tudunk menni korcsolyázni. 
Eljött a nagy nap, és én nagy lelkesen készülődtem. Jó meleg ruhát húztam, az anyukám bepakolta a kosará-
ba a jó forró teát és egy kis elemózsiát. Mindent beraktunk az autóba és indultunk ki Sóstóra. Ott rögtön felhúz-
tam a korimat és kezdődhetett a gyakorlás. Anyukám az egyik oldalt, apukám a másik oldalt fogták a kezemet. 
Később már csak apukám fogott, majd amikor már úgy éreztük, hogy jobban megy, akkor édesapám elenge-
dett és egyedül siklottam a jégen. De igaz, néha el is estem, de esés nélkül nem lehet megtanulni korizni. Amíg 
az idő engedte, sűrűn kijártunk csúszkálni. 
Jó emlékkel gondoltam vissza erre a télre, mert akkor tanultam meg korcsolyázni. Így az álom valóra vált. 

Pakai Fanni 
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Korcsolyázás a tavon 

Tél van. Mindent puha hótakaró borít. Egyszer csak megcsörren a telefon. 
A papám van a vonal végén. 
- Elmegyünk korcsolyázni, kis unokám? - kérdezte. 
- Hát persze!- válaszoltam. 
El is indultunk. Mikor a Sóstóhoz érkeztünk, felvettük a korcsolyát és jégre mentünk. Én 
egyből elestem, de a papa felsegített. 
- Próbálj meg csúszni!- mondta a papa. Én próbáltam, de nem ment, mivel először csinál-
tam. Megfogta a kezem és maga után húzott. Akkor jöttem rá, hogy kell korcsolyázni. Annyira belejöttem, hogy úgy 
siklottam, mint kés a vajon. Vettünk egy bögre teát, megittuk és hazamentünk. 
Ezért lett ez egy emlékezetes nap, és ezért várom minden évben a telet. 

Masa Domonkos 

A Nagy Mese 
 

Ritter Rafael, 3. a osztályos tanuló bejutott a legjobb 77 mese közé a Nagy Mese pályázaton. A pályázatot 
szeptember 8-án, a közmédia napján hirdették meg. A saját fantáziából született meséket október 31-ig  
küldhették be a 6 és 17 év közötti gyerekek és fiatalok. A beérkezett alkotásokat egy neves előadóművészek-
ből és szakemberekből álló zsűri válogatta be a Kossuth Rádió által elindított  

Nagy Mese elnevezésű programba. 

A beérkezett közel 2000 pályamű közül 77 darab arra érdemes mese került fel 
a www.nagymese.hu honlapra. Az ott bemutatott pályaművek közül a közönség 
döntése alapján kerülnek ki azok az alkotások, amelyek a december 15-re tervezett 
Nagy Mese Gálán részt vesznek, amikor a húsz legjobb mesét író gyerek fogja  
meséjét előadni, és a zsűri dönt a díjakról. 

A válogatott meséket neves színészek és előadóművészek olvassák majd fel. A 
gálaműsort a Kossuth Rádió és az M2 szerkesztői követik figyelemmel: naponta 

többször is élő bejelentkezéseket hallhatnak és láthatnak az előadás helyszínéről az érdeklődők. A harminc 
legjobbnak bizonyuló meséből hangfelvétel készül, amelyeket a Kossuth Rádió Esti mese sorozatában ismer-
het meg a meseszerető közönség. 

 Gratulálunk Rafinak és szurkolunk neki!           Juhász Gáborné 
 

Ritter Rafael : Kuka Sára 

 

Valahol egy kisvárosban, valamikor, élt egy kisfiú, akinek különleges szobája volt, anélkül, hogy tudott volna róla. 
A szülei mindent megtettek azért, hogy öröme legyen, akárhányszor csak bemegy a szobájába. A falak világoskékre vol-
tak festve, a képeken pedig hol kisbabaként mosolyog vissza a világra, hol pedig híres focisták mutatják életük talán leg-
jobb pillanatát. A polcokon sok-sok könyv! Csupa-csupa érdekes dologról! A világűrről, az emberi testről, a természetről, 
indián történetek és számos fejtörő és logikai feladvány. 
 A szoba másik sarkában egy nagy szekrény tele ruhákkal, cipőkkel. Közvetlenül a szekrény mellett kaptak helyet a játé-
kok. Ha láttatok már sok játékot, az kevés lenne ahhoz, mint amennyi itt volt. Minden, amit csak el tudtok képzelni! Tár-
sasjátékok, autók, ólomkatonák, puzzle és persze a Maci. A Maci, aki a második már, mert Mackó, az első, aki az első 
pillanattól fogva mellette volt, eltűnt. Szemben a másik sarokban kapott helyett az ágy, melyen zöld, piros és kék párnák 
hívogatnak pihenésre. Az ágyneműtartóban meleg takaró és kényelmes párna várja, hogy lefekvéskor ők vigyázzák a 
kisfiú álmát. Az ágy mellett a sarokban, egy nagy ládát láthattok. Mellette pedig az íróasztal, rajta ceruzatartó és a számí-
tógép. A fiókokban tankönyvek és füzetek várják, hogy berakják őket az iskolatáskába. 
Eddig egy átlagos szoba, ugye? Bármelyikünké lehetne. Csak más színű lenne a fal, más képek lennének a falakon, 
másfajta könyvek lennének a polcon, másmilyen játékok lennének szépen elrakva a játékok helyére. Másmilyen lenne az 
ágy, talán pont olyan, mint a tiéd! Igen a tiéd! Akinek rózsaszín baldachin van a feje fölött, és persze a Babád, aki veled 
van az első pillanattól kezdve. 
De akkor miért különleges ez a szoba? ! 



 
Mert ez a szoba, akárcsak a többi gyerekszoba, ez is életre kel, amikor nem vagy otthon, vagy alszol, legalábbis mindenki azt 
hiszi, hogy már alszol. Elámultál? Csukd be gyorsan a szád! Nyisd ki a füled, és halld meg, amit én is meghallottam, amikor 
mindenki azt hitte, hogy már mélyen alszom! 
Egyik este már nagyon fáradt voltam, feküdtem az ágyamban, csukott szemmel, ébrenlét és álom határán, amikor egy kis ka-
cajt hallottam. Azt hittem az már álom, de nem az volt. A kacajt egyre több követte, majd egyre hangosabb beszélgetésre let-
tem figyelmes. A szememet nem nyitottam ki, úgy csináltam, mint aki alszik, de egyre éberebb lettem. 
− Polctündér, Polcika! 
− Itt vagyok már! Ma mit csinálunk Szekrénytündér? A többiek itt vannak már? 
− Lassan mindenki megérkezik! Itt lesz az Ágyneműtartó Tündére, Ásítóka, a Fióktündér, Rendike és jön Játéktündér Jáz-

min. 
Hinni sem akartam a füleimnek, de egyre kíváncsibb lettem! Az én szobámban? ! Tündérek? ! Hihetetlen!  Feszülten várakoz-
tam tovább, mi történik még? 
− Ma nagyon rendetlenek voltak a könyvek! Mindegyik panaszkodott, hogy alig férnek el egymás mellett, meg, hogy a gerin-

cük már teljesen ki van az egymásnak támaszkodástól! 
− A játékok között is volt veszekedés! Mindegyik azon izgul, hogy kit vesz először a kezébe, ha játszani támad kedve 
− Nálam az ágyneműtartóban semmi különleges nem történt, igaz átaludtuk az egész napot, hisz tudjátok, nekünk este 

kedődik a munka. Nálad Szilárd a szekrényben? 
− Nálam is csak a szokásos, a pólók panaszkodtak, hogy melegük van, mert rájuk került egy pulóver, és az akasztók is egy-

másba akadtak, hogy melyik ingnek van nagyobb galléra! 
− Az íróasztalnál nem történt semmi, a ceruzák között is tompa volt a hangulat. – mondta Rendike. 
− Sára? – kérdezte Szilárd. 
− Sára? – a tündérek szinte egyszerre kérdezték majd dőltek a nevetéstől! 
− Sára ma sem jön! –mondta Polcika. – Pedig már olyan jó verset találtam ki neki! Emlékeztek arra, amin olyan jót  

nevettünk? Ő ma is a dobozában marad! 
Vajon ki lehet Sára? Milyen dobozról beszélnek? Milyen versen sértődött meg Sára? Ezen gondolkoztam, mikor az összes tün-
dér rázendített:  
− Kuka Sára! Kuka Sára! 
Kuka? De hát nincs is kuka a szobámban, gondolataim cikáztak a fejemben. Hát ezen a versen én is megsértődnék, az is biz-
tos, nagyon sértő, de miért bántják? ! 
Miután a tündérek még beszélgettek egy keveset, de annál többet élezték a nyelvüket Sárán, aludni tértek, mindenki a saját 
polcára, fiókjába. Én azon gondolkoztam, hogy sokkal okosabb nem lettem Kuka Sárát illetően. Ekkor halk szipogást hallottam! 
Nem fogjátok elhinni, a láda felől! Halk nyikorgással felnyitódott a teteje és a gyenge fény megcsillant a monitor képernyőjén. 
Ekkor megláttam Sárát! Egy igazán bájos, vörös, göndörfürtű kistündért! 
− Ne sírj!  
− Ne foglalkozz velük! 
− Ők nem ismernek Téged, nem tudják, hogy nem cserélnénk senkivel és semmivel, hogy visszakerüljünk az ő polcaikra 

vagy fiókjaikba. 
Sokkal lassabban másztak fel a játékok a láda szélére, volt aki fel sem bírt mászni, csak támaszkodott a szélén. Ekkor ismer-
tem fel, el sem akartam hinni, a régi játékaimat!Majd kiugrottam a bőrömből és az ágyból egyszerre!Annyira izgatott lettem, 
hogy attól féltem, a szapora légzésem el fog árulni! Először azaz ólomkatonám szólalt meg, akit rég elveszettnek hittem: 
− Látod Sára! Abban a csatában, ami a szőnyegen zajlott én elvesztettem az egyik lábamat, félretettek, hogy semmire sem 

vagyok már jó!- kesergett a tizedes, akit mély brummogással próbált vigasztalni Valaki. 
− Brum-brum, ha az én gombszemeim nem szakadtak volna le, én is polcom ülnék, akkor ki emelne fel téged, hogy kiláss a 

ládából? Te elmeséled nekem, milyen a szoba, én felemellek téged, hogy láss! 
− Igazatok van!- szipogta Sára. Nem is sírok többet ezért! Olyan sokat tanulhatok tőletek, akik ebben a ládában vagytok. Te 

nem tudsz járni, te nem látsz, te nem hallasz, belőled pedig lapok hiányoznak, és még nem értünk a láda aljára! Én pedig 
azért sírok, mert csúfolnak azért, hogy ilyen sok kedves baráttal vagyok körülvéve, akik inkább segítenek egymásnak, min-
denki amennyit tud! Büszke vagyok, hogy a barátotok lehetek! Sírjanak inkább ők, hogy mennyivel kevesebbet ér a polcuk 
vagy a fiókjuk nélkületek! Ti megváltoztatnátok a többieket is. 

Olyan kedvesen, megnyugtatóan beszélgettek, hogy elaludtam. Azt álmodtam, hogy miképp segítenek a katonák a társuknak 
vigyázzban állni, és hogyan lesz a két mackóm nagyon jó barát. Másnap reggel korábban keltem fel, utána kipakoltam a ládá-
ból a katonát, a Mackómat, akit nagyon magamhoz szorítottam, mielőtt a polcra tettem. Majd elindultam az iskolába. Még soha 
nem vártam ennyire a tanítás végét, mint akkor, siettem haza, hogy tovább pakoljam a ládámat. Mikor a szobámba léptem, 
rögtön a polcra néztem és megláttam, hogy a katonák pedig olyan szorosan állnak egymás mellett, hogy összeér a válluk, csak 
ekkor vettem észre az én féllábú katonámat, aki rendíthetetlenül állt a sor közepén. De igazán akkor szorult el a szívem, amikor 
a Mackó mancsában megláttam a Macit. Rögtön tudtam, hogy sikerült! Anya lépett be a szobába és elcsodálkozott: 
− Nahát, megtaláltad a Mackót? A ládába tettem, hogy majd varrok fel neki szemet, de megfeledkeztem róla, máris viszem! 
− Nem kell, Anya! – válaszoltam, talán túl gyorsan is! 
− Nem kell, nézd csak, olyan, mintha a Maci segítene neki! – Anya megsimogatta a fejem. 
− Kisfiam, igazad van, tényleg olyan, mintha a kettő lenne egy egész! 
Tudtam és éreztem, hogy minden és mindenki a helyére került! 
Neked is van a szobádban egy ládád, egy fiókod? Nézz körül benne! 
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Sporteredmények 
 
Labdarúgás: 
Októberben az Aradi vértanúk labdarúgó tornán iskolánk az 
előkelő 3. helyet szerezte meg Tóth István tanár úr vezetésével. 
  
Torna: 
2012. október 26-27-én a romániai Resicaban rendezték meg a 
DKMT - Kupa II.fordulóját. Iskolánk tornászai / Süveges Csa-
nád, Szalai Ádám/ remekül szerepeltek és értékes helyezések-
kel tértek haza. 
Felkészítők:Tóth Péter  és Mészáros Csaba tanár urak 

 
 Fitness: 
 
2012. október 6-án Budapesten rendezték meg az Országos Fit-Dance 
Bajnokságot.  
Eredmények: I. kcs.: 5. hely Szakál Maya III.kcs.: 3. hely Hirsch Lili 
Megint kiemelkedően szerepeltek a fazekasos fitneszes lányok.  
2012. november 24-én Kecskeméten az Országos Fitdance bajnoksá-
gon versenyeztek.  
Hirsch Lili 4. és Szakál Maya 6. helyen végeztek. Vigh Viktória is reme-
kül szerepelt.     
Felkészítő tanár: Tóth Péter 

 
Tóth Péter 

SAKK 

Diákolimpiai csapatunk négy tagjának utóbbi versenyeken elért 
eredményei közül néhány: 

Vorák Patrik (4.b) 
− Kecskemét (okt.6.): 26 indulóból okleveles 5. hely 

− Az Aquaprofit pesti sakkversenyén (nov. 17.) a SYMA 
Csarnokban BRONZÉREM (csoportjának 54 indulójá-
ból) 

− Kecskemét (nov.24.): 30 indulóból BRONZÉRMES 
− A bátaszéki versenyen (dec.8.): BRONZÉREM 

Tapodi Norman (4.b) 
− Kecskemét (okt.6.): 26 indulóból okleveles EZÜST-

ÉREM 
− Az Aquaprofit pesti sakkversenyén (nov. 17.) a SYMA 

Csarnokban 5.hely 
− Kecskemét (nov.24.): 30 indulóból az okleveles 5. hely 

− A bátaszéki versenyen (dec.8.): a tíz évesek csoportjá-
nak összetett ELSŐ helyezettje 

Szuromi Vajk (2.b) 
− Kecskemét (okt.6.): 22 indulóból  BRONZÉREM 
− Kecskemét (nov.24.): 34 indulóból: EZÜSTÉREM 
− A bátaszéki versenyen (dec.8.): a nyolc évesek cso-

portjának BRONZÉRMESE 
Király Kata (4.a) 

− Kecskemét (nov.24.): EZÜSTÉREM 
Nagy János 

SPORT     SPORT     SPORT 

Varga Kata Hosszú Katinkával Baján 
a Halászlé Kupa Úszóversenyen. 

Kata eredményei: két III.hely,  
egy IV.hely és egy  VI.hely 
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1. Téli ünnep.              

2. Literatúra.              

3. A karácsony a ... ünnepe.              

4. Görög főisten.              

5. Egyik szülő.              

6. Bolondnak tanács, sárba vetett ...               

7. A másik szülő.              

8. Ez a város a virágkarnevál helyszíne.              

9. Évszak              

10. József Attila versének címe.              

11. Lobogó              

12. Az első helyezett ilyen érmet kap.              

13. Mákos étel.              

14. Iskola ez is.              

15. Építész, a budapesti Operaház építője.              

16. Világnyelv.              

17. Létra.              

18. Ebben lakik a mókus.              

19. Szinonimája: gyorsan, sietősen.              

20. Tortafajta.              

21. Ezzel azonosítják a bűnözőket.              

22. Égitest.              

23. Angolszász hosszmértékegység.              

24. Csapadékfajta.              

25. Elnyomja az ...              

26. Hideg vidéken élő medvefaj.              

27. A hunok vezérének neve.              

 Asztalitenisz: 

1. Papp Barnabás 

2. Péter-Szabó Marcell 

3. Magyar Petra 

4. Ruzsa Katalin 

5. Kutasi Ferenc, Kocsis Márk 

6. Papp Attila 

Felnőtt: 1. Mátyás János 
Sorverseny: 

1. Crazy Children 

2. Fekete Párduc 

3. 3 mérföldes csizma 

4. Vackor 

5. Sárgarépa 

6. 2.b 

7. Csipetcsapat, Smile 

8. Kengyelfutó 

9. 4.a 

Sport-teszt: 

1. Fodor Kata, Maglódi Krisztina 

2. Tassi Nelli 

3. Péter-Szabó Marcell 

4. Font Miklós, Nagy Norbert,  
Kolompár Gábor 

5. Király Kata, Király Anna, Kelle Enikő 

Kosárlabda: 

Nagy-Kálozi Gergő 

Szalai Ádám 

Majer Tamás 

 I-II-kcs: "A" kategória: 

csapat:  

1. Fazekas (Kopasz Bence,Németh  
Dominik) 

2. Fazekas (Urbán Dominik, Vígh Gábor) 

egyéni: 

1. Németh Dominik  
2. Kopasz Bence 
 
III-IV. kcs, "A" kategória: 

csapat:  

1. Fazekas (Süveges Csanád, Szalai 
Ádám , Kádár Leander) 

3. Fazekas (Süveges Csaba, László Dé-
nes, Gyóni Tamás) 

4. Fazekas (Kádár Zalán, Masa Bence) 

egyéni: 

1. Szalai Ádám  
3.    Kádár Leander 

Készítette: Gyóni Tamás, Vincze Milán 
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    Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

 

Hideg tél 

 

A télre készülődnek az indiánok. Egy hétig vágják 
a fát, majd elküldik a kis indiánt a városba, hogy 
kérdezze meg az emberektől, mennyire lesz hi-
deg a télen! 
A kis indián elmegy, és kérdezi a falusiakat: 
- Milyen hideg lesz télen? 
- Nagyon hideg! 
Az indián visszamegy, s még egy hétig vágják a 
fát!  
Aztán elküldik ismét a városba! Megkérdezi: 
- Milyen hideg lesz a tél? 
- Borzalmasan hideg lesz! 
Az indián visszamegy a hírrel, s még egy hétig 
vágják a fát, hogy biztos elég legyen a télre, 
utána elküldik ismét. 
- Biztos, hogy borzalmasan hideg lesz a télen? 
-  Igen, borzalmasan hideg, iszonyú kemény 
telünk lesz! Az indiánok már három hete csak a 
fát vágják. 

- Mit csinál a hóember nyáron? 
- ??? 
- Beleolvad a környezetébe. 

- Olyan szívesen síelnék! - panaszkodik a százlábú.  

- De mire fölcsatolom a léceimet, elmúlik a tél. 

Virág- télen virágzik, 
meleg napon elázik. 
Mi az? 

(gárivgéj) 

Testvére a harmatnak, 
s hideg idő társa, 
mert az ember őt csakis 
télidőben látja. 
Mi az?  

(aramzúz) 

Tiszta fehér születése, 
lucskos, sáros temetése. 
Mi az? 

(óh) 

A jég hátán is megél. (=Amíg mások nehézségekkel küszködnek, ő sikeresen boldogul.) 
Úgy készül, mint a Luca széke. (=Az olyan munkára mondjuk, ami lassan halad…) 


