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A tartalomból: 

Szeptember 1. 

Az iskolakezdés napja 

 

Szeptember 8. 

Az Olvasás Világnapja 

Legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet az olvasás fontosságá-

ra. 

 

Szeptember 20. 

A Gyermekek Világnapja 

Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a világon a legnagyobb, 

a gyermekek érdekében tevékenykedő szervezet. Jelszava: A 

GYERMEKEK MINDENEK ELŐTT! 

 

Szeptember 30.  

A Magyar Mese Napja 

A népmese napját Benedek Elek születésének évfordulója al-

kalmából ünnepeljük. 

Naptár 

   Őszköszöntő 

Elment a nyár, megjött az ősz. Újra itt vagyunk. Szeptember van, az ősz első hónapja. Érnek 

az őszi gyümölcsök: az alma, a szilva és a szőlő.  

Szeptemberben kezdődik a tanév is. Első napján ünneplőbe öltözött tanulók és szüleik, taná-

raink érkeznek az évnyitó ünnepségre. Örülünk a találkozásnak, még nem törődünk az újabb 

megpróbáltatásokkal, a tanulás nehézségeivel.  

A legizgalmasabb ez a nap mégis az első osztályosok számára. Érthető, először lépik át az is-

kola kapuját, iskolások lesznek.  

180 tanítási nap vár ránk. Csak rajtunk áll, hogy milyen lesz. 

Az új tanévre minden Olvasónknak sok örömet és sikert kívánunk! 

Ritter Rafael Ádám 
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Kezdődik az iskola! 

A tanévnyitó ünnepély megszervezése hagyományaink szerint a második évfolyam  

feladata. 

Ez az idei tanévben is így volt. Mint mindig, most is a leendő kis elsősök ennek az  

ünnepnek a főszereplői. Igazgatónő tanévnyitó beszédében először hozzájuk szólt, ők  

pedig versben mondták el, hogy milyen nagy izgalommal várják az iskolát. 

Az idei műsorban idén két hatodikos tanuló is szerepelt. Mindketten már többször  

bizonyították különböző anyanyelvi versenyeken tehetségüket. Most egy mesét mondtak 

el a kicsiknek bátorításul. 

A másodikosok nyárbúcsúztató versekkel, az iskolai élet mindennapjait felidéző humoros 

jelenetekkel köszöntötték az új tanévet. 

A legnagyobb sikere mégis a táncoknak volt, amit a Pál utcai fiúk és a Muzsika hangjai 

musicalek részleteire, valamint a Rosszcsontok: A számtan se megy még című dalára  

táncoltak a szereplők. A koreográfiát Csabankó Kitti tanította be. 

A próbák jó hangulatban folytak. Ez a vidámság jellemezte az egész műsort, ami  

reményünk szerint egy élményekben gazdag új tanév kezdete. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szereplőknek: 

Kispál Dániel, Kránicz Anna, Barna Liza 1.a, 

Német Beatrix Dorina, Viola László Diegó, Vorák Máté Attila 1.b, 

Gyapjas Dominik, Kránicz Luca, Juhász Hajnalka,Lódri Zsanett, Török Réka 2.a, 

Papp Lili, Váradi Luca, Papp Bence 2.b és 

Rácz Emese és Rádi Hanna 6.b osztályos tanulóknak és azoknak a kedves szülőknek, akik 

vállalták, hogy augusztus 21-től elkísérték a gyerekeket a próbákra. 

Mester Tiborné 

RENDEZVÉNY 

Örömmel tudatjuk Olvasóinkkal, hogy ebben a tanévben a XXIV. évfolyamába lépett Fazék újság a válto-

zatos írások mellett az első félévben színes külsővel jelenik meg.  

Reméljük, hogy el fogja nyerni a tetszéseteket! Írjatok Ti is a Fazékba, megjelentetjük! 

Szerkesztőség 

Az iskola munkatervét elolvashatjátok a www.fazekasiskola.hu oldalon. Minden fontos és előre tervezhető 

esemény időpontja ott megtalálható. 

http://www.fazekasiskola.hu
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Nyertünk! 

Az 5.b osztály kétnapos kiránduláson vesz részt hazánk gyönyörű tájain. A szerencsés 

osztály a lelkes szülők jóvoltából a SPAR nyereményjátékán 800.000 forint értékű  

kirándulást nyert. 

Május elején kaptuk az e-mailt, hogy megnyertük az egyik osztálykirándulást a SPAR 

nyereményjátékán! 

Az 5.000 Ft feletti blokkokat kellett gyűjteni, ami így 10 pontot ért, és ebből kellett 500 

pontot összegyűjteni. Nekünk 690 pontunk volt! Majd egyeztetésre fel kellett  

küldenünk a SPAR központjába. Izgalommal teli időszak következett! Végül a Yes 

Travel Utazási Iroda jelentkezett, hogy minden rendben volt, ők pedig megszervezik az 

utunkat, csak mondjuk meg, hogy hová szeretnénk menni és hányan! 

 

Kétnapos kirándulásra megyünk. Célunk pedig Szerencs, Szilvásvárad, Istállóskő,  

második nap pedig Eger, Lillafüred. A programunk változatosnak ígérkezik, lesz  

barlangtúra, gyárlátogatás, fürdés és sok minden más! 

Az ellátásunk szintén jónak tűnik! Motelben fogunk aludni és minden étkezésünk  

vendéglőben lesz, hazafelé pedig Mc'Donalds-os vacsora! 

Már nagyon várjuk az indulást! 

Ritter Nándorné 

Szép kirándulást nekik! (Szerk.) 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 
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Bene Zsoltné Holczimmer Csilla a nevem. Soltvadkerten 

élek családommal. 3 gyermek édesanyja vagyok, van egy 7 éves 

nagylányom, Flóra és hamarosan 5 éves ikergyermekeim, Zsolt 

és Petra. 2009-ben végeztem biológia szakon, jelenleg a  

másoddiplomámat csinálom tanító szakon. A Fazekas iskolá-

ban óraadó vagyok, ahol 1 napot töltök a többi munkahelyeim 

mellett. Természetismeretet tanítok és napköziben vagyok dé-

lután. Szeretek családommal és barátainkkal együtt lenni és  

tartalmas időt tölteni. 

BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK   

 

Pohankovicsné Sárfi Ildikó vagyok. Kiskőrösön lakom. 

Tanulmányaimat Szegeden végeztem. A 4 - 8. évfolyamon 

németet, a 6. természettudományos csoportban és a 7.  

évfolyamon matematikát tanítok.  

2017 nyara jelentős változásokat hozott életembe. Az első 

osztályom elballagott a kelebiai Farkas László Általános  

Iskolából, majd ide kerültem hozzátok. Nagy-Czirok  

Lászlóné igazgatónő ösztönzésével és támogatásával 2017  

szeptemberétől két éves egyetemi képzésben veszek részt. 

Szeretek kirándulni.  

Börcsök Brigitta 

2007-ben végeztem az Eötvös József Főiskolán tanító szakon, 

műveltségterületem informatika. Az elmúlt 6 évben  

Kiskunhalason a Kőrösi úti Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek 

Otthonában dolgoztam, mint fejlesztő pedagógus. Van négy cso-

dálatos gyermekem: 16 éves, 13 éves, 4 éves és 2 éves. Az elmúlt 

4 évben otthon voltam és gyermekeimet neveltem. Ez az iskola 

az első lehetőségem, hogy a megszerzett tudásomat átadjam az 

itt tanuló gyermekeknek. 
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK   

Horváth Mártának hívnak. Pedagógusszülők gyerekeként  

nevelkedtem. Régen a családi mesterséget az utódok életük során sajá-

tították el, én is így tettem. Édesanyám Kiskunmajsán tanított az álta-

lános iskolában. Édesapám a helyi zeneiskolában hegedűt oktatott, 

akinek tanítványa voltam, mivel 10 éven keresztül hegedültem. Én 

kettőjük elhivatott mesterségét ötvöztem, mivel tanítóként végeztem 

Kecskeméten a Tanítóképző Főiskolán, ének-zene szakkollégiumon. 

Budapesten kezdtem pályámat, majd Szankra kerültem tanítani, ahol 

egészen ez idáig dolgoztam. Erről a településről járok be minden nap 

Kiskunhalasra. Két felnőtt korú gyerekem van, mindketten egyetemen 

tanulnak.  Réka 8 éven keresztül a Halas Fitnessz Egyesület eredmé-

nyes versenyzője volt. Koppány kezdetben focizott, jelenleg játékvezetőként tevékenykedik. 

Nagyon kedvesen és segítőkészen fogadtak az új munkahelyemen, ami megkönnyíti a  

beilleszkedésemet. Az 1.a osztályfőnöke lettem. Ebben az osztályban matematikát, éneket és  

rajzot, a 2.b-ben rajzot, a 4.b-ben  és a 6. osztályokban éneket tanítok. Szakkörként az énekkart 

fogom vezetni, ahova várom nagy szeretettel a jó hangú, énekelni szerető gyerekek apraját-

nagyját, hogy megmutassuk, milyen jó az együtt éneklés.  

Nagy izgalommal kezdem az új tanévet. Örülök, hogy a Fazekas Mihály Általános Iskola  

pedagógusa lehetek!  

Herczeg Nikolett vagyok, Kecelen élek. Középiskolai tanulmányai-

mat a Kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban folytattam. Ez idő 

alatt oszlopos tagja voltam az iskola színjátszó körének, valamint 

énekkarának. Érettségi után a Szegedi Tudományegyetem Juhász 

Gyula Pedagógusképző Karán koptattam a padot, ahol idén nyáron 

szereztem diplomát, angol műveltségterülettel. Ettől a tanévtől 

kezdve a 3.a osztály tanító nénije vagyok, ahol matematikát, éneket, 

technikát, testnevelést tanítok, illetve napközis nevelő vagyok. Min-

demellett angol szakkört tartok a 2. évfolyamosoknak. Szabadidőm-

ben szeretek énekelni, zenét hallgatni, filmeket, sorozatokat nézni és 

számomra új helyekre utazni. Nagy álmom, hogy eljussak egyszer 

Amerikába. 

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.” 

Móricz Zsigmond 
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A nevem Sevaraczné Turcsányi Nelli. Pusztamérgesen élek 

születésem óta. Itt a helyi Általános Iskolában tanultam, majd 

Szegeden végeztem el a gimnáziumot. Ezt követően Baján szerez-

tem meg a diplomám a Tanítóképző Főiskolán. Ezek után Móra-

halmon kezdtem el tanítani, ahol egy évet dolgoztam. Az idei tan-

évet pedig itt a Fazekas Mihály Általános Iskolában kezdem meg. 

Szeretek mozogni, valószínűleg ebből adódik, hogy a testnevelés 

műveltségterületet választottam magamnak a főiskolán. Szeretek 

futni, kézműveskedni, több évig ugróköteleztem.  

BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK   

 

Pasztendorf Gabriellának hívnak, 

Nálam a gyerekek sokat játszanak. 

Tanítani is nagyon szeretek, 

A gyerekekkel foglalkozom eleget. 

 

Kecskeméten végeztem az iskolát, 

Megtanultam a tanítás csínját-bínját. 

Az egyetem az egy jó hely, 

Ott mindent megtanul az ember. 

 

Szeretek sokat utazni, kirándulni, 

Filmeket és sorozatokat nézni. 

Imádok könyveket olvasni,  

A pedagógiát kutatni.  

Tóth Edit vagyok. Idén júniusban végeztem Szegeden  

történelem és ember és társadalom műveltségterületi tanár  

szakon. Jelenleg Szegeden élek, ahová a Dunántúlról érkez-

tem. A hét négy napján, a 8. osztállyal ének-zene, az 5. és 6. 

osztállyal pedig hon- és népismeret órán, valamint napközi-

ben találkozunk itt a Fazekasban. Pénteki napokon a 

balotaszállási tagintézményben tanítok szintén hon- és  

népismeretet, illetve etikát. Szabadidőmben imádok főzni,  

kirándulni és olvasni. Az idei szeptember 1-je egy új fejezet az 

én életemben, ami előtt nagy izgalommal, várakozással állok. 



  

 FAZÉK 7 XXIV. évf. 1. szám 

TI ÍRTÁTOK  TI ÍRTÁTOK 

Ez a napló Lúdas Mátyás  

tulajdona, ne fájjon rá senki  

foga! 

 

Május 20. 

 
Ma lettem 15 éves. Egy kis faluban lakunk.  
Nagyon jó dolgom van. Egész nap nem csinálok 
semmit, henyélek és lustálkodom. Hanem,  

tudjátok,ezt is meg lehet unni. A legényektől 
megtudtam, hogy Döbrögben vásár lesz. Egész 
éjjel nem aludtam, mert gondolkoztam.  
Remek ötletem támadt. Elviszem anyám libáit a 

vásárba. 

Május 22. 

Eljött a nagy nap. Itt vagyok! Ennyi embert én 
még nem is láttam. Nini, ki az a gazdag ember 
ott? Jé, minden ember leveszi a süvegét! Én bi-

zony nem teszem. Minek? No, ebbő l lett a baj! 
Ez az úr Döbrögi földesúr volt. Féláron akarta 
az én szép libáimat. De nem ettem meszet, én 
bizony nem adtam. Mégis elvette tőlem fizetség 
nélkül és még meg is veretett. Na, ezt még meg-

keserüli:  

„háromszor veri ezt Lúdas Matyi vissza!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A naplót Matyi padlásán felkutatta és 

megtalálta Sindel Dzsenifer. 

Sajtó alá rendezte, cenzúrázta  

Virág Viktória 7.b osztályos tanuló) 

 

Május 24. 

Szégyelltem magam, nem mertem anyám szeme 

elé kerülni. Minden vagyona ez a húsz liba volt. 

S most se liba, se pénz. Elmegyek világgá  

szerencsét próbálni. 

 

Július 1. 

Már egy hónapja Taljánországban vagyok.  
Dolgozok és pénzt keresek, mellé nyelvet  
tanulok. Háromszor fogom megverni azt az  

önző, zsugori urat. 

 

Július 24. 

Eltelt négy év. Hazajöttem, végre beváltom ígé-
retem! Megtudtam, hogy Döbrögi házat épít. 

Holnap elmegyek hozzá.  

Hátha adódik valami alkalom tartozásom első 
részének törlesztésére.  Az a fránya, zsugori  

gazember megérdemli, hogy emberére akadjon!      

 

Július 26. 

Hurrá! Sikerült! Megvertem Döbrögit. Ácsnak 
öltöztem. Nem ismert meg nem is gyanakodott 
rám. Kérésemre átölelte a fát, mire én  
megkötöztem a kezét. Élvezettel vertem el. Nem 
sajnáltam mikor jajgatott, hisz rászolgált rég a 
kamatokra is. Rossz állapotban hagytam  
magára. Már csak azt kell kisütnöm: Hogyan 

verem meg másodszorra is?    
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TI ÍRTÁTOK  TI ÍRTÁTOK 

 

Augusztus 20. 

Hallottam, hogy Döbrögi nagyon beteg.  

S e n k i  s e m  t u d t a  m e g g y ó g y í t a n i .  

Ez épp jó lehetőség lesz nekem!  

Régi jó barátomtól orvostudományt is  

tanultam: Ismerem a gyógynövények nevét, azt 

is tudom, hogyan kell kenőcsöt, fürdőt  

készíteni. Felkészültem a nagy kalandra.  

Holnap elindulok szerencsét próbálni! 

 

Augusztus 22. 

Döbrögi falujánál katonák kaptak el, és hozzá 

cipeltek. Alig ismertem az uraságra. A  

betegségtől elsápadt és lefogyott. Még mindig 

csak hason tudott feküdni. Megvizsgáltam és 

mindenkit elküldtem gyógyfüvet szedni.   

Szegény nem sejtette, hogy fél óra múlva sokkal 

rosszabbul lesz, mint most. Amikor mindenki 

elment, másodszor is megvertem. 

 

Augusztus 12. 

Eltelt egy év. Döbrögi csak most gyógyult fel a 
második verésből. Még a nevemtől is rettegett. 
Tudja, hogy lesz még egy verés. Az összes ludat 
kiirtotta a faluban. Éjjel-nappal katonák  

őrizték. Hogyan verem meg harmadszor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 10. 

Vásár lesz Döbrögön. Biztos eljön az uraság! 
Hogyan jutok a közelébe? Valami jó cselt  

kellene kieszelnem.  

 

Szeptember 21. 

Eljött a nagy nap. Az emberek fogadásokat  
kötnek, hogyan verem meg az urat. Szerencsém 
volt, mert megegyeztem egy lovász fiúval. Ő lesz 
az ál Lúdas Matyi és legjobb lován menekülve 
elcsalja a katonákat. Döbrögi egyedül marad és 
így harmadszor is meg tudom verni. Hiába  
jajgatott a kegyetlen földesúr, nem védte meg  

senki. Félájultan hagytam a hintójában. 

 

Július 11. 

Már egy éve nem jártam a „tett” színhelyén. 
Azért hallottam néha híreket Döbrögről.  
Nagyon meglepődtem, amikor meghallottam, 
hogy az uraság megjavult. Jól bánik az  
emberekkel, és nem bánt senkit. Katonákra sincs 
többé szüksége.  Remélem,  Döbrögi  

példájára minden gonosz földesúr megjavul! 
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VERSELJ SZABADON! 

Apró őszi üzenet 

 

Sétáltam egy kicsit egy parkban, ahol már a csendes ősz suttogott a fülembe. 

 

Reméltem, hogy a madarak még dalolnak és hoznak egy új üzenetet vagy kettőt. 

 

Még langyosan simogat a Nap és a fények festményként hullanak a szemembe. 

 

Lépek még egyet, a szellő viccel velem, kopogtat az ablakon és felborít egy teknőt. 

 

Háborítatlan a csend, csak a szomszéd szól egy-két kedves, megismételhetetlen szót. 

 

Sétálok tovább,csendes az utca,valahol egy öreg rádió hangja hullik az utca közepére. 

 

Rozsdás levelek repülnek, vitorláznak csak úgy, szótlanul, már bezárt a sarki bolt. 

 

Mindegy, megyek tovább, lassan és csendesen, az a lényeg, hogy 

 

odaérjek az egész felére! 

Paul Mc Csabi 
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VERSELJ SZABADON! 

 

 

 

I. 

Tanulni kell az iskolában, 

hogy okosak legyünk a nagyvilágban. 

 

Tanulni kell a magyar nyelvet, 

a helyesírást és a gyöngybetűket. 

 

Tanulni kell a matematikát, 

az összeadást és a számok világát. 

 

Tanulni kell a környezetet, 

a minket körülvevő természetet. 

 

Tanulni kell a testnevelést, 

a fekvőtámaszt és a felülést. 

 

Tanulni kell a rajzot, a technikát 

a kreativitást, a művészetek világát. 

Szalma Ivett 

II. 

Tanulni kell olvasást, 

írást, nyelvtant, matekot, 

éneket és technikát. 

 

Tanulni kell, hogy okos legyél, 

tanulni kell, hogy szépen beszélj. 

 

Tanulni kell nyelvtant, 

hogy tudj helyesen írni. 

 

 Tanulni kell matekot, hogy tudj  

pontosan számolni. 

Tanulni, tanulni, tanulni kell! 

Baka Lilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Véget ért a nyár, 

becsengettek. 

 

Gyertek-gyertek, 

szól szeptember! 

 

A víg gyereksereg 

már a padban ül. 

 

Tanulni kell a magyar nyelvtant. 

A betűket és szavakat. 

 

Tanulni kell az ének-zenét. 

A dallamokat s a hangjegyeket. 

 

Tanulni kell a matekot és a számokat. 

Minden tantárgyat. 

Ambrus Dóra 

 

IV. 

Tanulni tudni kell, 

mert az élethez kell. 

 

Tanulni kell a betűket és a számokat, 

hogy megtaláld a rejtélyes utakat. 

 

Tanulni kell, mert ha ráléptél az útra, 

akkor a tudást senki nem el nem bukja. 

Máté Koppány 

Tanulni kell 

A 3.a osztályos kisdiákokat Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell című verse 

inspirálta versírásra. 
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SPORT  SPORT  SPORT 

Szüreti futás 

 
A Kiskunhalason megrendezett három napos  

szüreti fesztivál egyik nyitó eseménye a  

hagyományosnak tekinthető szüreti futás volt.  

Erre szeptember 8-án, pénteken 17 órakor került 

sor.  

A rajtvonal előtt sok kisiskolás, gimnazista, fiatal 

és idős várta izgatottan a start jelét. 

A megközelítőleg 400 ember a Semmelweis térről 

kezdte a megmérettetést. A két kilométeres futás a 

Nagy Szeder István utca, Kertváros szélén a körforgalom felé folytatódott, majd a Szász Károly utca és 

a Május 1. tér után visszaérkeztünk a kiindulópontra. 

Az ilyen jellegű futás nem igazán a versenyről szól, hanem inkább kitartásra, összetartásra és a sport 

szeretetére ösztönöz. Sokaknak nem okozott volna nagy erőfeszítést ez a 2 km, így ők megpróbáltatták 

magukat a 8 km-es futáson. Ezt a távot többek között néhány Fazekasos tanuló is sikeresen teljesítette, 

többek között Ádám Levente (5.c), Tóth Péter (4.b) és Nagy Zsombor Bendegúz (5.c), akikre 

büszkék vagyunk. 

 

Gratulálok minden résztvevőnek! 

Rácz Emese 6.b 
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FAZ É K  

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 

Megjelenik évente 4 alkalommal.  

Készítik az iskola újságíró szakkör tagjai. 

Felelős kiadó: Nagy Czirok Lászlóné, igazgató 

Főszerkesztő: Zsoldosné Papp Judit 

Számítógépes szerkesztés: Királyné Bálint Karolina 

Sokszorosítás: Kópia Kft., Kiskunhalas 

A rovatokat összeállították az újságíró 

szakkör tagjai:  

 

Puskás Patrícia 

Ritter Rafael 

Ruskó Olivér 

Vadkerti - Tóth Roland 

Vincze Ákos 

Vincze László 

 

Illusztrátor: Lengyel Vivien 

Hogy hívják... 

Hogy hívják a kínai telefonszerelőt? -  Ni Csak Ki Cseng 

Hogy hívják a japán hajóácsot? - Fa Kenuba Fur Amuki 

Hogy hívják a vatikáni focicsapat edzőjét? - Tréning Atya 

Hogy hívják a medve mellszobrát? - Mackófelső 

Hogy hívják a lábatlan lovat? - Hasonló 

Hogy hívják az őrült ló lábát? - Pszihopata 

Hogy hívják a francia bányászszervezetet? - Tour de France 

Hogy hívják a szemüveges akkumulátort? - Vaksi 

Hogy hívják az eszkimó légitársaságot? - Fridzsid-air 

Hogy hívják az egyfülű manót? - Mono 


