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   Devecsery László 
HÚSVÉT 

 
 

Szellő fut, szellő száll, 
csókot ad szellőlány. 

Nap melenget, fény mesél, 
mikor a tél véget ér. 

 
Néked int a hóvirág, 

s barka bontja bársonyát. 
Itt a tavasz: kikelet, 

s a húsvét is közeleg. 

 
 
Január1. 
Újév napja 

Január 6. 
Vízkereszt és a háromkirályok napja 

Január 22. 
A Himnusz születésnapja,  
egyben a Magyar Kultúra Napja 
 
 
Február 3. 
Balázs napja 

Február 6. 
Farsangi mulatság 

Február 13. 
FAZEKAS BÁL 
 
 
Március 4-5. 
Nyílt napok 

Március 8. 
Nemzetközi nőnap 

Március 13. 
Iskolai ünnepség 

Március 15. 
NEMZETI ÜNNEP 
Az 1848-49-es forradalom és  
szabadságharc167. évfordulója, 
a magyar sajtó napja 

Március 22. 
A víz világnapja 
 
 
Április 5-6. 
HÚSVÉT 

NaptárNaptárNaptárNaptár    

A tavaszról jutott eszembe 

Hol vannak már azok az idők, amiről a szüleink  
mesélnek, amikor még leesett a hó tél elején, majd 
tavasz kezdetén elolvadt. 

Március vége van. Itt a tavasz! Emelkedik az  
átlaghőmérséklet, hosszabbodni kezdenek a  
nappalok, szeszélyessé válik az időjárás, vagy  
mostanában mindig az? Csiripelnek a madarak, 
nyílnak a virágok, a téli álmot alvó állatok  
felébredtek, lassan visszajönnek költöző madaraink. 
Ebben az évszakban esik a legtöbb eső. 

(Folyt. a 2. oldalon) 



  

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 
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Újra témahét! 

Március 16-22. között zajlott le a felső tagozatosok témahete. A tanórákon a testi-lelki egészség-
gel kapcsolatos témákkal foglalkoztunk.  

Egészséges és egészségtelen táplálkozási szokásokról  készítettünk plakátokat, rajzokat és a sza-
badidő hasznos eltöltésének lehetőségeit gyűjtöttük össze. Egészséges ételek bőrébe bújva mutat-
koztunk be, a sportról, a mozgás fontosságáról szóló szövegeket dolgoztunk fel, a bátrabbak ver-
set is írhattak. Kiszámoltuk testtömeg indexünket, egészséges ételek receptjei alapján határoztuk 
meg, miből mennyit kell vásárolni, ha az egész osztályt meg szeretnénk vendégelni. A táplálék- 
piramis volt tanáraink kedvence, már álmunkban is le tudnánk rajzolni.Történelemi kalandozás-
ként a középkor egészségügyi viszonyairól, járványairól gyűjtöttünk sok érdekes információt. 
Foglalkoztunk még a lelki egészséggel, higiéniával, vegyszermentes takarítással, gyógynövé-
nyekkel, vitaminokkal is. Fel sem lehet sorolni azt a sok érdekességet, amiről hallottunk.  

Sok tanórán kívüli programot is szerveztek nekünk tanáraink.  

Hétfőn reggeli tornával indítottuk a napot. Először nem na-
gyon tetszett ez az ötlet, de szerdán már vártuk az újabb ze-
nés reggeli bemelegítést. Kedden előadók érkeztek hozzánk. 
Három helyszínt látogathattunk végig.  

 

A Mézlovagok a méhészkedés és mézkészítés rejtelmeibe 
avattak be bennünket.  Megtudtuk, hogy a méhek nem csak 
a nagyon egészséges mézet készítik, hanem virágport, pro-
poliszt és méhviaszt is előállítanak. Megismertük a méhek 

szokásait, kaptáruk belsejét, a méhészkedés eszközeit. Az előadás végén akác, selyemfű és ve-
gyes virágmézet kóstolhattunk.  

Egy másik helyszínen a magyar hagyományok, a magyar néptánc ápolásának fontosságára hívta 
fel a figyelmünket az előadó. Megtudtuk, milyen csoportokba lehet a táncokat sorolni, milyen 

Ha kisüt a nap, a közérzetünk is jobb lesz, engem kifejezetten vidámabbá tesz, mint a téli egyhangú, 
hideg időjárás. Igaz, még hűvös van, kell a pulcsi és a kabát, de végre eláshatjuk a nagykabátot a 
szekrény mélyére a következő téli szezon idejére. 

A tavaszt a megújulás jelképének is tekintjük, hiszen a természet ekkor ébredezik és kap újra erőre 
szemet gyönyörködtető módon és pompában. Az idősek számos népi bölcsességet mondanak a ta-
vaszról, amelyek megjósolják nekünk az időjárás alakulását. 

Mindjárt itt a húsvét is, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét azon-
ban a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.  
Húsvéti népszokás a lányoknak a tojásfestés, a fiúknak a locsolkodás. A finom húsvétvasárnapi reg-
geli: a kalács, sonka, kolbász, főtt tojás, héjában sült krumpli… Az egyik kedvenc reggelim. 

A tavaszi fáradtság miatt gyengébb az iskolai teljesítményünk, így nem árt, ha odafigyelünk arra, 
hogy ne tunyuljunk el, és ne romoljanak a jegyeink. A Fazék újság nevében is kívánok nektek a ta-
vaszra is jó jegyeket, jó időt, sok szép élményt és kellemes szünetet!  
 

Faddi Stella 8.a 
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eszközöket használnak a táncosok, kik tettek sokat a hungaricumnak számító néptánc mozgalmak 
elindításáért, a hagyományok ápolásáért. Láthattuk, hogyan lehet lerajzolni az egyes táncok lépésso-
rozatait. A foglalkozás végén pedig mi magunk is kipróbálhattunk néhány egyszerű lépést. A táncta-
nulást iskolánk néptáncoló tanulói is segítették. 

A harmadik helyszínen egy kedves kozmetikus hölgy avatott be minket a bőrápolás fortélyaiba. El-
magyarázta, milyen változásokon megy át egy kiskamasz szervezete, mi okozza a pattanások megje-
lenését, és hogyan kell helyesen ápolni a bőrünket.  

A szerda igen mozgalmas nap volt. A reggeli torna és az órák után az osztályok közötti vetélkedés 
vette kezdetét. Négy fős csapatok mérték össze tudásukat  
népes szurkolótábor előtt. A délután jó hangulatban telt el. 
Bemutattuk prezentációinkat az egészséges táplálkozásról, 
öltözködésről, tisztálkodásról és a testmozgás és sportok 
fontosságáról. Zöldségeket és gyümölcsöket próbáltunk fel-
ismerni ízük alapján több-kevesebb sikerrel. Totót töltöttünk 
ki, puzzle-t raktunk össze. Nem csak rímeket faragtunk, de 
zöldségszobrot is. Szüleink egészséges ételeket mutattak be, 
amiket meg is kóstolhattunk.  

Csütörtökön biciklitúrára indultunk több mint negyvenen. 
Pirtóig bicikliztünk el Andika néni, Ági néni és Erzsike néni 
felügyelete mellett. Többen éhen akartak halni út közben, de nem volt rá idejük.  Jólesően elfárad-

tunk, izomláz árulkodott arról, hogy nem vagyunk 
edzésben.  

Pénteken délután segédkeztünk a diákmunkákból álló 
kiállítás berendezésében. A legügyesebb rajzokat, pla-
kátokat, tudástérképeket helyeztük el a paravánokon.  

 
Hétfőn kis műsorral zártuk a témahetet. Jó volt vissza-
emlékezni az elmúlt hétre, amikor felbolydult az isko-
la, a tanárok  vidámabbak voltak, érdekes programok 
vártak ránk és sok élménnyel gazdagodtunk. 

Az 5. és 6. évfolyam diákjai 

 



Farsangi mulatságFarsangi mulatságFarsangi mulatságFarsangi mulatság    

A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, amelyet a mulatozás, a jelmezes felvonu-
lás, a bálok és a lakomák jellemeznek. Ekkor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Ekkor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Ekkor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Ekkor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Igazi 
hazája Olaszország, különösen a velencei karnevál híres. Eredetileg pogány ünnep, de a keresztény 

egyház is elfogadta. 

Iskolánkban február 6-án rendezték meg a farsangi mulatságot. Hagyományosan kora délután az 
alsósok, majd az esti órákban a felsősök szórakoztak.  

Az alsósok csoportos, majd egyéni jelmezekben vonultak fel a színpadon. Az ötletes jelmezek és 
produkciók nagy tapsot kaptak. Eredmények: 

Csoportos: 

1.     4.b  Cirkusz 
2.     2.a  Farsangi mulatság 
3.     2.b  101 kiskutya 

További csoportok: 

1.a  Zsák bolha 
2.c  Spenót tükörtojással 
3.a  Little pónik 
3.b  Bohócok 
4.a  Happy 

Egyéni: 
1.     Hőlégballon – Boda Viktória  4.b 
2.     Zsákot húzó törpe – Patai Nóra Alexa  4.b 
3.     Mézeskalács házikó – Endre Csilla  4.b 
4.     Meggybefőtt – Döme Vanessza  4.b 
5.     Ceruzatartó – Puskás Szabolcs  3.a 
6.     Pingvin – Dudás Péter  3.a 
 

A felsősök is vidáman mulatoztak. Ötletes jelmezeket öltöttek, bálkirályt  és bálkirálynőt választottak.  
A királynő Tóth Lili (8.b), a király pedig Gyóni Tamás (8.a) lett. A bulit pedig Csaba bácsi a 67-es út című 
Republic nóta eléneklésével zárta. 

Ritter Rafael és Tomicskó Zoltán 

 

RENDEZVÉNYEK    RENDEZVÉNYEK 
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VERSENYEK     VERSENYEK 

Kazinczy területi forduló  

A területi Kazinczy-versenyen szép fazekasos siker született: 

Mészáros Réka (6.b) az I., Nagy Norbert (7.b) pedig a II. helyen végzett.  
 
Felkészítőik: Mészárosné Farkas Mária és Maglódiné Gartner Mária. 
 
Gratulálunk!  

 

Március 15-ei ünnepség az iskolában 

Az iskola hagyományainak megfelelően a 4. évfolyam tanulói és a hozzájuk csatlakozó énekkar 
együtt emlékezett 1848. március 15-ére és a szabadságharc dicső napjaira. 

Március 13-án délelőtt 10 órára megtelt a sportcsarnok. Az iskola tanulóin kívül szülők és óvodások 
jöttek el az ünnepségre.  
Műsorunkban dalok, jelenetek, tánc és versek egyaránt szerepeltek. Igazán szép pillanatai voltak a 
megemlékezésnek, amikor Petőfi (Barna Szabolcs 8.a) elszavalta a Nemzeti dalt és a refrént vele 
együtt mondta az ötven főnyi tömeg. 
A záróképben hetven diák énekelte együtt A költő visszatér című dalt. 

A szép műsort nagy tapssal jutalmazta a közönség. 

Zsoldosné Papp Judit 

„A nyelv nem az enyém, 
nem a tiéd,  

hanem az édes mienk.” 

Kazinczy 



VERSENYEK     VERSENYEK 
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Március 4-én ismét izgatott diákok népesítették be az EU-termet. Különböző témájú és hangulatú  
verseket mutattak be a felső tagozatos tanulók. A kisebbeknél 20-an, a nagyobbaknál 11-en vállalták a 
felkészülést. 
Hallhattunk verset az első pogácsáról, Tök Magdáról, a cipőről, az örök dolgokról, az ébredő  
természetről, az apám kakasáról és még sorolhatnánk a témákat.  
Háromtagú zsűri- Csorba Zsuzsanna, Feketéné Pősz Anett és Gömzsik Péterné tanár néni- döntött a  
helyezésekről. A verseny meghívott vendége Móczár Istvánné nyugdíjas pedagógus volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÜNNEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eredmények: 

 
5-6. osztály: 

I. Maróti Bence 5.a ( felkészítő tanára Maglódiné Gartner Mária) 

II. Király Kata 6.a ( felkészítő tanára Mészárosné Farkas Mária) 

III. Berecki Martin 6.a ( felkészítő tanára Mészárosné Farkas Mária) 

 
7-8. osztály: 

I. Nagy Norbert 7.b ( felkészítő tanára Maglódiné Gartner Mária) 

II. Szatmári Dana 8.a ( felkészítő tanára Mészárosné Farkas Mária) 

III. Serfőző Éda 8.b ( felkészítő tanára Kinsztlerné Lázár Erzsébet) 

 

Jeges Roland 6.b és Albert Anna 7.a osztályos különdíjban részesült.  



VERSENYEK     VERSENYEK 
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NYELVÉSZ verseny – iskolai forduló 
 

   Idén is jelentkeztünk a NYELVÉSZ versenyre. Rengeteget gyakoroltunk, ha csak alkalmunk volt 
rá, feladatsorokat oldottunk meg. 

   Hamarosan elérkezett a verseny napja, február 13-a. Csak kicsit izgultunk, hiszen tudtuk, hogy kel-
lőképpen fel vagyunk készülve. 

Amikor hozzáláttunk a feladatsorhoz, azt a kis izgalmat is elfeledtette velünk a sok érdekesebbnél 
érdekesebb feladat.  

Minden feladatot többször is átolvastunk, és amikor kész lettünk, még utoljára átnéztük mindegyiket. 
Mikor kiléptünk a teremből, úgy éreztük, jól sikerült.  

Úgy látszik, jól gondoltuk: két hét múlva ugyanis megkaptuk a nagyszerű hírt, miszerint továbbjutot-
tunk!  

   Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy idén versenyben maradtunk, és reméljük, hogy a következő 
fordulón is jól teljesítünk majd. 

Szőnyi Dorottya, Tomicskó Zoltán 4. a és Rácz Emese 3.b 

Megyei és országos fordulók hírei 
 
A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei  
fordulójában Ritter Rafael Ádám (5.a) 12. helyezést ért el. 

A Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny megyei fordulójában  
12 tanulónk folytathatta a versenyzést. 
Ritter Rafael Ádám (5.a) 5. helyezést,  
Tihanyi Janka (7.a) 6. helyezést ért el a végleges mezőnyben. 

 
Tekó-doló informatika területi verseny: 

1.helyezett: Vincze Milán (8. a) 
2.helyezett: Faddi Stella (8. b) 
3.helyezett: Kollár Levente (8. b) 

 
A Dél Alföldi régió 7-8. osztályos tanulóinak meghirdetett Meleg 
István Kémiaverseny döntőjében Tihanyi Janka (7.a) 4. helyezést  
ért el. 
 
A KözgazdÁszok verseny területi versenyén Faddi Stella (8.b)  
3.  helyezést ért el.  
Különdíjat kapott kiemelkedő dolgozatáért Müller Leila (8.b).  
 
Az internetes angol versenyen iskolánkból 11 tanulónk vett 
részt. Két diákunk is dobogós helyezést ért el: 

Balog Normann: 2. hely 
Faddi Stella: 3. hely  

 
Gratulálunk az eredményekhez, köszönjük a felkészítők tehet-
séggondozó munkáját és további sikeres versenyzést kívánunk! 

Ezt olvasd ki! 
 

Azt mondták a hatalmasok: 

akinek a hat alma sok, 

az már ahhoz hatalmas ok, 

hogy ne legyen hatalma sok!  

 

Egy icike-picike pocok pocakon 
pöckölt egy másik icike-picike  
pockot, mire a pocakon pöckölt 
icike-picike pocok is jól pocakon 
pöckölte az őt pocakon pöckölő 
icike-picike pockot.  

 

Nem minden fajta szarka farka  
tarka-barka, csak a tarka-barka fajta 
szarka farka tarka-barka.  

 

Fekete bikapata kopog a pepita  
patika köveken.  

 

Ádám bátyám pávát látván száját 
tátván pávává vált.  



INTERJÚ     INTERJÚ 

Tanárinterjú 

Tanárinterjú sorozatunkban Jeszenszky Péterné tanítónővel beszélget-
tünk. Marika néni a 2.c osztályban és ötödik-hatodikban tanít.  
A magyar nyelv és irodalom mellett szívesen tanítja a rajzot is. 

Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
Elég jó tanuló voltam, ügyesen rajzoltam, szerettem nyelveket 
tanulni. Főleg a humán tantárgyak álltak hozzám közel.  

Miért éppen a tanítói hivatást választotta? 
Mindig jól éreztem magam az iskolában, tetszett a pedagógusi 
hivatás, szerettem kisgyerekekkel foglalkozni, úgyhogy  
magától értetődő volt, hogy ez lesz a jövőm.  

Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 
Szerintem egy pedagógus legyen felkészült, elhivatott, empatikus, lelkes, nyitott, tudjon  
alkalmazkodni a változó körülményekhez.  

Mi motiválja, mi jelent elismerést Ön számára a munkájában? 
Munkám eredményességét, elismerését jelzi, ha a diákjaim jól és biztonságban érzik magu-
kat az iskolában, ha tanítványaim eredményesen folytatják tanulmányaikat, és az is, mikor 
a családok rám bízzák gyermeküket, sőt gyermekeiket. 

Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 
A szabadidő mostanában csak álom, de szeretek olvasni, rejtvényt fejteni. 

Ha hirtelen „idő- és pénzmilliomossá” válna, milyen titkos vágyait váltaná valóra? Mire 
költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 

Utazgatnék, jótékonykodnék… 

Tegyük fel, hogy hármat kívánhat egy jó tündértől: bármit. Mik lennének ezek? 
Egészség, boldogság, bölcsesség. 

Köszönjük, hogy a Fazék rendelkezésére állt és válaszolt a kérdéseinkre! 

Király Kata és Patai Nóra 
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TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

A lopott makk 

Egyszer Misi, a mókus makkot szedett. Aztán hazament. Otthon kint letette a makkot, fürdött, fogat 

mosott, lefeküdt.  

Reggel észrevette, hogy a makkok eltűntek. A tettest kereste. Lábnyomokat látott. A lábnyom isme-

rős volt. Követni kezdte azokat. A lábnyomok Nyuszi házához vezettek. Bekopogott. Amikor Nyu-

szi kinyitotta az ajtót, picit megijedt. Furcsán viselkedett. Misi oldalra nézett. És meglátta a makko-

kat egy sakktáblán. Ott volt Soma, a sün is, akivel beszélgetésbe fogtak. Miután Misi Mókus és 

Nyuszika kibékültek, sakkoztak egy jót.  

Itt a vége, fuss el véle! 

Fazekas Panna 2.c   



Az egér család ebédje 

Egérmama éppen kását főzött. Ezt egérpapa nagyon szerette és az unokájuk is. 

Egérmama a kását mindig fahéjjal ízesítette, de ez alkalommal meg volt fázva. Borssal hintette meg. 

Leültek az asztalhoz és enni kezdtek. Kidülledt és könnyezett a szemük. Nagyokat tüsszentettek, zen-

gett belé az egész ház. Ezt a kását még sokáig emlegették.  

Egyszer volt, mese volt, vége volt. 

Az egér család kirándul 

Egyszer volt, hol nem volt egy egércsalád. Egy napon egérpapának eszébe jutott, hogy menjenek el 

kirándulni. 

El is mondta egérmamának az ötletét. Csak egy baj volt vele! A házban lakóknak volt egy macská-

juk. Sokat törték a fejüket, hogy hogyan járhatnának túl az eszén. Eszükbe jutott, hogyha elcsalják a 

macskát, talán sikerülhet kisurranni. Az egérfiúnak eszébe jutott a felhúzható játékegere, gondolta 

jó lenne macskacsalogatónak. Szaladt a játékos polchoz. Előkereste az egeret, és csodák csodája az 

egér működött. Szaladt a szüleihez, akik nagyon örültek az ötletnek. Aztán egérpapa találgatta, 

hogy hogyan csalogassák el a játékegérrel a macskát. De sehogy sem jött rá. Egyszer eszébe jutott, 

hogyha tejfölbe mártják az egeret, akkor biztosan észreveszi a macska. Ahogy kiengedték a csalit a 

lyukból, a macska rögtön üldözőbe vette. A kis család összeszedte a holmiját és kiszaladt a nyitott 

ajtón. A cica ebből semmit sem vett észre. Egyszer csak egy mezőn találták magukat, hegedűszót 

hallottak. Mentek is a zene után, s egyszer csak megpillantották a hegedűst, a kistücsköt. Kérlelget-

ték, hogy tanítsa meg őket is hegedülni. Egész nap együtt zenéltek, majd elindultak haza. Amikor 

hazaértek és besurrantak az egérlyukba, a macska épp akkor vette észre, hogy az egér, amit üldö-

zött, nem is igazi.  

Az egércsalád megvacsorázott, megfürdött és lefeküdt aludni. Egyszer volt, mese volt, vége volt. 

                                                                                   Göndör Gergő 2.c 

Humoros állatleírások 

Az alábbi írásokat Nagy Lajos Képtelen természetrajz című könyvének írásai ihlették. 

A szúnyog 

A szúnyog hatalmas állat. Teste nehéz, lábai vastagok. Az emberek kedvence. Mindenki nagyon 

szereti, amikor szájával simogatja bőrünket. Lusta, nagyon lassan mozog.  

Endre Csilla 4.b 

A cápa 

A cápa a tavak lakója. Kis termete a gyerekek kedvence. Apró fogai ártalmatlanok, kedvessé teszik 

mosolyát. Színes pikkelyei csodálatosak, a szivárványt mintázzák. A levegő fontos életeleme. 

Növényekkel táplálkozik. Nyugodtan megsimogathatod, nem harapja le az ujjad. 

Boda Viktória 4.b  
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L A K Ó H E L Y Ü N K 
Az én városom 

 Ha ezt a szót hallom, hogy haza, akkor én azonnal egy városra, s abban egy házra gondolok.  
 

 Bár győri születésű vagyok, de már megszoktam, hogy itt élek. Négy éves koromban költöztünk 

ide, addig Győrben és Cipruson éltünk, a Földközi tengeren lévő szigeten. A mi kis családunkból 

édesanyám halasi születésű. A város szélén van egy takaros házunk. Szép nagy ház ez, mondhatom. 

 Régen, 1082-ben itt még juhászok éltek, akik rovásírással írtak. Ma már nagyon kevesen tudják 

olvasni, írni a rovásírást, de én már meg is tanultam. A juhászok botjaikra írták a rovást és megfe-

nyegették a város vezetőit, mert azok azt a törvényt vezették be, hogy egy háznál csak hatvan bá-

rányt lehet tartani. Azt írták a pálcáikra, hogy felgyújtják a várost, de végül nem tették. Erről A ha-

lasi rováspálcák című könyvben olvastam. Ott a pálcák is le vannak fényképezve. Ezek a híres ro-

váspálcák a Thorma János Múzeumban vannak kiállítva, ahol én már többször jártam.  

Halas még a Halasi Csipkéről is híres. A barátnőmnek az anyukája, Gyöngyi néni is csipkevarró, 

így én már láthattam azt, ahogyan varrja a csipkét. Vannak lepkék és kisebb-nagyobb terítők is. 

Mindegyikbe bele van varrva a három hal, a Halasi Csipke szimbóluma. A Csipkemúzeumon kívül 

van egy uszoda, amely híres a gyógyvizéről. Ezért hollandok, németek járnak kempingezni és fü-

rödni ide. Két barátunk is van, akik úgyszintén Hollandiából jönnek ide nyáron. Ők is az uszoda 

miatt.  

Halasnak azért lett Halas a neve, mert régen rengeteg tó volt itt a környéken. Ma már csak a Sóstó 

van meg. Mellette egy dombon egy barátságos kilátó magasodik. De nemcsak egy kilátó van ott, 

hanem egy erdő is, ahol sok állat él.  

Te Halason melyik nevezetességet látogatnád meg legszívesebben? Szerintem a gyerekek az uszo-

dát, a felnőttek pedig a kilátót választanák. 

A város környékén kisebb-nagyobb homokdombok is találhatóak, melyek környékén akácos erdők  

vannak. Az erdő környékén szoktunk a családdal sétálni. Amikor ezen a télen édesapámmal esőtú-

rára indultunk egy dombra, akkor én térdig beleragadtam a sárba. Neki kellett kihúznia onnan. Biz-

tos vagyok benne, hogy annak idején a juhászok is beleragadtak a Halas környéki mocsaras sárba.  

Gálik Zsófia, 4.b 

Pirtó 

Pirtó egy kis falu, összesen hét utcából áll. A településhez tartoznak a környező erdők, mezők, buc-

kák, melyekből sok természetvédelmi terület is. 

A faluban van iskola, óvoda, orvosi rendelő, tájház, posta és több bolt. Pirtó közepén van a vízto-

rony és mellette a mi házunk. A község szélén tanyák vannak, és utána már a fenyves erdők és a 

buckák következnek. Itt van a kedvenc kirándulóhelyem is, a Péteri domb, amin télen jót lehet szán-

kózni is. Pirtó másik szélén a mező, a rét van. A réten van egy pici tó is, amit nád vesz körül. Ezen a 

részen érdemes csendben lenni, mert akkor lehet hallani az itt élő madarak, békák és bogarak hang-

ját. 

Szeretem a lakóhelyemet, mert itt jó a levegő, tágasak a terek és közel vannak az erdők és a dom-
bok.  

Kopasz Bence, 4.b 
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II. korcsoport „A” kategória 

Csapat: 

1. hely Fazekas M. Ált. Iskola 
( Lukács Péter, Kelle Bence, Földi 
Bendegúz, Györgyi Adrián, Vincze 
Ákos, Vincze László, Baricz Máté)  

Egyéni: 

1. Györgyi Adrián és Vincze László 
2. Kelle Bence 
3. Vincze Ákos 

III-IV.korcsoport „A” kategória 

Csapat: 

1. hely Fazekas M. Ált. Iskola 
( Kádár Zalán, Víg Gábor, Németh Domi-
nik, Kádár Leander Lajos, Szalai Ádám, 
Süveges Csanád és Urbán Dominik)  

Egyéni: 

1. Kádár Lajos Leander 
2. Süveges Csanád 
3. Szalai Ádám 

Torna 

        Diákolimpiai Megye Döntő, Kiskunhalas 2015.01.31. 

I. korcsoport „B” kategória 

Csapat: 

1. hely Fazekas M. Ált. Iskola 
(Rádi Ádám, Jósa Milán, Macska 
Dominik, Ádám Levente, Nagy 
Zsombor Bendegúz, Tóth Péter, 
Vidra Dániel, Burai Bálint, Acsai 
Botond)  

Egyéni: 

2. Rádi Ádám 
3. Tóth Péter 

        Diákolimpiai Elődöntő, Szeged 2015. 02.28. 

I. korcsoport „B” kategória 

Csapat: 

1. hely Fazekas M. Ált. Iskola 
(Rádi Ádám, Jósa Milán, Ádám 
Levente, Nagy Zsombor Bende-
gúz, Tóth Péter, Vidra Dániel)  

Egyéni: 

1. Rádi Ádám 
2. Ádám Levente 
3. Tóth Péter 

Sakk 

Megyebajnok sakkozók  
2015. február 28-án Kecskeméten rendezték meg a  
Bács-Kiskun megyei sakk diákolimpiát. Iskolánk csapata  
1. helyen végzett, ezzel továbbjutott az országos döntőbe, 
amelyet április 17-19-én rendeznek meg Szombathelyen. 

A csapat tagjai:  

Vorák Patrik 6.b,Tapodi Norman 6.b, Király Kata 6.a, Szuro-
mi Vajk 4.b, Karai Kornél 4.b 
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Úszás 

VII. TYR Kupa  

2015. január 31-jén és február 1-én a Szegedi Úszó Egylet rendezésében, a hódmezővásárhelyi 
Gyarmati Dezső Uszodában tartották a VII. TYR Kupa nemzetközi úszóversenyt.  
Iskolánk 2 tanulója is éremmel térhetett haza erről a versenyről. 

 

 

Varga Kata (6.a) 

800 m gyors - I. hely 

100 m hát - II. hely 

100 m gyors - II. hely 

200 m gyors - I. hely 

200 m hát - III. hely 

400 m gyors - I. hely 

Király Anna (2.c) 

100 m hát - pontszerző 6. hely 

200 m hát - III. hely 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labdarúgás 

OTP Bank Bozsik Program  

Az őszi fordulóhoz hasonlóan ismét győzött 3. 
korcsoportos csapatunk az OTP Bank  
Bozsik Program intézményi rendszerében.  

A téli fordulóban, melyet a Szilády-gimnázium 
műfüves "buborékjában" rendeztek, 19 csapat 
vett részt 4 különböző korcsoportban. Mi első-
ként a Tompa együttesét győztük le 1-0 arányban, 
majd hasonló eredménnyel a Kecel gárdáját is  
felülmúltuk.  

A döntőben viszonylag simán, tényleg nagyon jó játékkal, 2-0 arányban a jánoshalmi csapatot is 
sikerült megadásra késztetni. Három mérkőzés, négy rúgott és egyetlen egy kapott gól nélkül meg-
nyertük a Bozsik Program téli fordulóját is.  
Folytatás tavasszal már szabadtéren.  

Csapattagok: Nagy Norbert, Bokor Benjámin, Lakos Marcell, Mihalik Máté, Sztojka Gusztáv,  
Jeges Roland, Fodor Zsombor, Berecki Erik, Mátó Martin, Puskás Alex. 

VICCEK 

A sportoló fekszik a kórházban. 
Az orvos megméri a lázát: 
- Ez bizony 39 fok. 
- És mennyi a világrekord? - kér-
di a sportoló. 

Hazamegy Pistike a focimeccs-
ről, és büszkén újságolja: 
- Képzeld, Papa, két gólt is rúg-
tam! 
- Nagyszerű. És mennyi lett a 
végeredmény? 
- 1:1.  

- Képzeld, megvertem egy sakk 
bajnokot és egy pingpong bajno-
kot is! 
- Az lehetetlen! 
- De igaz. A sakk bajnokot ping-
pongban, a pingpong bajnokot 
meg sakkban vertem meg.  
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Sítábor 

Sítábori élmények  

"Nekem ez a sítábor nagyon tetszett, mert sok mindenkit megismertem és jól megtanultam síelni. 
Sokat nevettünk és sokat tornáztunk. 

Tetszett, ahogy Péter bácsi és Laci bácsi tanította a síelést. Köszönöm, hogy elmehettem!" 

Ardai Aliz 5.a 

 

„Nekem nagyon tetszett, mert sok  

barátot szereztem és jól megtanultam 

síelni. Magdi néni, Péter bácsi és Laci 

bácsi foglalkoztak velünk. Sok  

élménnyel lettem gazdagabb, és  

nagyon örülök neki. Nagyon tetszett és 

ajánlom mindenkinek ezt a tábort!" 

Kossik Kitti 5.a 

 Összeállította: Tóth Péter 

 



 

- Apu, én nem megyek többé iskolába! 
- Miért nem? 
- Mert olvasni még nem tudok,  
beszélgetni meg nem hagynak. 

- Mi az előnye annak, ha szenilis vagy? 
- ??? 
- Elrejtheted magadnak a húsvéti tojásokat. 

 
- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa? 
- ??? 
- Nyúl York. 

FAZ É K  

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 

Megjelenik évente 4 alkalommal.  

Készítik az iskola újságíró - és újságszerkesztő szakkör tagjai. 

Felelős kiadó: Nagy Czirok Lászlóné, igazgató 

Főszerkesztő: Zsoldosné Papp Judit 

Számítógépes szerkesztés: Tihanyiné Gerencsér Ágnes 
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            Húsvét 
           
(Népköltés) 

Erre szaladt nyuszianyó 

Épp az előbb, titokban, 

Elmesélte, hogy e házban 

Piros tojás mily sok van. 

Azt is mondta, hogy a virág 

Csak úgy szép, ha locsolják. 

Eljöttem hát meglocsolni 

A ház nagyját s apraját. 

Legyen e házban békesség, 

szeretet. 

Kívánok mindnyájuknak 

Szép húsvéti ünnepet!  


