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Nyolc év nyolc nyár 

Ez a nyár más lesz, mint a többi. Mi nyolcadikosok utoljára vesszük át itt a Fazekasban a  
bizonyítványunkat.  Nyolc évig jártunk ide. Amit tudunk, azt ennek az iskolának köszönhetjük. Itt 
tanultunk meg számolni, írni, olvasni, gondolkodni, alkotni. Sok közös élmény köt ide bennünket a 
tanuláson kívül is. Ezek az emlékezetes osztálykirándulások, az izgalmas versenyek, a sportprogra-
mok, a DÖK által szervezett események. Itt találtunk barátokra is. Mennyit fociztunk itt  
délutánonként! Mennyire szerettem pingpongozni a társaimmal! 

Az utolsó erőpróbák a Fazekasban az országos kompetenciamérés és az idegen nyelvi mérés, az év 
végi témazárók, tantárgyi vizsgák. Javában folynak a ballagási próbák, készülünk a bankettre.  
Gyorsan elrepült ez a nyolc év. 

Jövőre már nem ide fogunk járni. Bár ha tehetnénk, maradnánk még egy kicsit.  Azért várjuk az új 
iskolát is. Köszönünk mindent! 

Ritter Rafael Ádám 

Naptár 
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Legendák ösvényén – a 
7. évfolyam erdélyi kirándulása 

 

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2018. május 8-

12 között  

Erdélyben jártak. A Határtalanul program keretében megismerkedtünk Erdély történelmével,  

kiemelkedő történelmi személyek életével. Jártunk azokon a helyeken, ahol Mátyás király, a  

Hunyadiak és a nagy fejedelmeink éltek. Gyönyörködtünk a csodálatos tájban, hegyekben és a  

történelmi épületekben! Túráztunk a Csicsaj-dűlőn. Megfigyeltük az itt található növényeket.  

Kürtős- kalácsot is sütöttünk. Korondon agyagoztunk, és megcsodáltunk a székely kapukat. Jártunk a  

Súgó-barlangban, ahol cseppköveket láttunk, és Tordán a sóbányában a visszhangot hallgattuk.  

Megismertük a hegyekhez, várakhoz fűződő mondákat.  Végre személyesen is találkoztunk levelező 

partnereinkkel, és a táncházban erdélyi táncokat tanultunk. Élményekkel gazdagon tértünk haza!  

Közülünk sokan szeretnének jövőre újra ellátogatni ide. 

Gömzsik Péterné 
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Témahét az 5-6. évfolyamon 

Az egészséghét programjai 

 

A témahét az idén sok érdekes programmal és játékkal ked-
veskedett nekünk. Kedvenc programom a gyógyszertár láto-
gatása volt. Az iskolából gyalog indultunk a gyógyszertárba, 
ahová Kitti néni kísért el bennünket. A barátnőm anyukája 
már várt ránk. Először megmutatták nekünk az üzlet részeit, 
az eszközöket….. Majd végeztünk néhány kísérletet, megfi-
gyeltünk egy-egy izgalmas kémiai hatást. Utána testápolót és 
sportkrémet készítettünk.  

Fekete Blanka 5.c oszt. 

Ezen a héten a mentőállomáson is jártunk. Azért volt érde-
kes, mert ide máskor nem mehetünk be. Sok érdekes dolgot 
láttam és tudtam meg. Itt négy mentő van, és van olyan köz-
tük , amelyet esetkocsiként használnak. A mentők jele: az 
oldalukra festett vörös színű konstantinkereszt. Részt vettem 

egy vetélkedőn, ami a témahét utolsó napján volt. Itt a csapatom első lett. Sok új dolgot tudtam 
meg. 

Vincze Kristóf 5.c oszt. 

 

A 8.-osok emlékül hagyták csillagászat projektjük eredményét az iskola fizika tantermében. A mennyezeten 

méretarányosan helyezték el a naprendszer bolygóinak és a napnak a helyét. Az egyes égitestekről leírást és 

méretarányos képeket is készítettek, melyeket a falra rögzítettünk.  
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Egészség projekt a 4. évfolyamon 

 

„Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcso-
lat.” (Buddha) 

Akár ezeket a szavakat is tűzhettük volna mottóként az április hónapban lezajlott „Egészség”projektünk 
képzeletbeli zászlajára.  

Már március 8-án kezdtünk hangolódni közösen a többi évfolyam tanulóival együtt a témára. Ezen a délutá-
non Sipos János úr az egészséges életmód nagyköveteként tartott szemléletformáló előadást, amelyen a gye-
rekeken kívül szép számban jelentek meg iskolánk nevelői és szülők is. Ebből a vetítéssel egybekötött elő-
adásból megtudhattuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be a tanár úr életében a futás, hogyan járul hozzá az 
egészségének megőrzéséhez, milyen fontos az egészséges táplálkozás. 

Iskolánk védőnője, Gyetvai Anita is hasonló témában tartott egy kis ismertetőt. Elmondta, hogy az egészsé-
günket hat fontos tényező befolyásolja: a táplálkozás, a mozgás, a tisztálkodás, a család és a társak, vala-
mint a szabadidő helyes kihasználása. 

Egyik nap meghirdettük a 4. a osztályban, hogy keressük a legegészségesebb tízórait. Az ételek bemutatásá-
ra és értékelésére az a környezetismeret óra után került sor, amelyen a tanulók Andi nénivel a táplálékpira-
misról tanultak. 

Az anyukák és gyermekeik nagyon ötletes, ínycsiklandó, és ami lényeges, egészséges étkekkel készültek. 
Volt közöttük aszalt gyümölcsös zabkása, többféle saláta joghurtos öntettel, gyümölcssaláta, teljes kiőrlésű 
zsemle „E-mentes” házikolbásszal. Rangsorolni nem is tudtuk őket, így hát a jutalmazásra szánt gyümölcsö-
ket együtt fogyasztottuk el. 

A 4.b osztályosok gyümölcssalátát készítettek. Munkájuk eredményét azonnal jóízűen el is fogyasztották. 

A rajz-és technikaórákon is foglalkoztunk a témával. A tanulók táplálékpiramist, Okos tányért és Menő 
Menzás étlapot készítettek.  

 

A projekt zárásaként egy kerékpártúrán vettünk részt, ezzel is hangsúlyt adván a mozgás fontosságának. 

Bár a projekt ideje lejárt, mégis vár ránk ehhez kapcsolódóan még egy nagy élmény. Júniusban a Menő 
Menza keretén belül Budapestre utazunk. Már nagyon várjuk ezt a kirándulást! 

Serfőző Anikó tanítónő 



 FAZÉK 5 XXIV. évf. 4. szám 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 

Témahét a második évfolyamon 

 

Immár hagyomány iskolánkban, hogy a másodikosok a tanév egyik hetét egy választott 
téma köré építik fel. Idei témahetünk a foglalkozásokról szól, címe: Szüleink munkahelye. 

E sorok írásakor még csak a tervekről tudunk beszámolni, mert a megvalósítás időpontja 
június első hete lesz. 

Hogy miért ezt a témát választottuk?  
Az ismeretek bővítése mellett szeretnénk elmélyíteni a tanulóinkban a munka tiszteletét, a mun-
kát végző emberek megbecsülését. Reményeink szerint a résztvevő gyerekek meg fogják tapasz-
talni, hogy egy munkakör sikeres betöltéséhez sok tanulásra, kitartásra, gyakorlásra van szükség. 
Távolabbi célunk, hogy segítsük tanítványainkat a majdani pályaválasztásban. 

És hogy mit fogunk csinálni ezen a héten? 

Foglalkozásokat fogunk gyűjteni, csoportosítani különböző szempontok alapján. Ennek alapja 
Richard Scarry: Tesz-vesz város című könyve lesz, amit együtt elolvasunk, feldolgozunk. 

Otthoni feladatként interjút készítünk a szülőkkel. Megkérdezzük, hogy miért választották a fog-
lalkozásukat, hogyan készültek rá, mit szeretnek, esetleg mit nem szeretnek benne. 

Ellátogatunk a tűzoltóságra, ahol a legilletékesebbektől fogjuk megtanulni, hogy mi a teendőnk 
baj esetén. Reményeink szerint belülről is megnézhetünk egy tűzoltó autót, talán a kosárral még 
fel is mehetünk a magasba, jó idő esetén a tűzoltásra használt tömlőt is kipróbálhatjuk. 

Meghívásunk van a Fogadj el alapítványhoz, ahol a fogyatékosság fajtáit fogjuk megismerni, il-
letve arról beszélgetünk majd, hogy hogyan segíthetjük a fogyatékkal élőket. 

Kíváncsian várjuk azt a bemutató órát a Dékáni középiskolában, ahol csecsemőgondozással kap-
csolatos érdekességeket láthatunk élethű babákkal.  

Sok műanyag vesz bennünket körül. Ezen a héten gyárlátogatás kapcsán betekinthetünk a mű-
anyaggyártás alapanyagaiba, a gyártási technológiába a meghívást adó szülőknek köszönhetően. 

Jó vendégként sehová sem megyünk üres kézzel. Apró ajándékkal, kis műsorral szeret-
nénk kedveskedni vendéglátóinknak. 

Reményeink szerint sok-sok új ismerettel, élménnyel gazdagodunk majd. 

Mester Tiborné 
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Helyesírási verseny az alsó tagozaton 
 

Immár hagyomány iskolánkban, hogy tavasszal megrendezzük az alsó tagozatosok helyesíró ver-
senyét. Idén erre március 21-én került sor.  A 2., 3. és 4.osztályos tanulók legjobbjai mérték össze 
a tudásukat. Összesen 51 tanuló töltötte ki a feladatlapokat. Ezt a versenyt a tanulók és tanítóik 
részéről egész évi folyamatos gyakorlás előzte meg. 
 
A következő eredmények születtek: 
2. évfolyam: 
1.Török Réka 2.a és Rácz Csaba 2.a  
2.Kránicz Luca 2.a   
3.Danka Gábor 2.a  
3.évfolyam: 
1. Farkas Adrienn 3.b 
2. Rajmond Kinga 3.a 
3. Daróczi Réka 3.a és Szalma Ivett 3.a 
4.évfolyam: 
1. Ecsedi Dorka 4.b 
2. Magyar Anna 4.a 
3. Solti Hanna 4.b 
 
Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészí-
tőiknek: Mester Tiborné Ági néninek, Zsol-
dosné Papp Judit néninek, Jeszenszky Péterné Marika néninek, Acsai Anita néninek és Serfőző 
Anikó néninek! 

Serfőző Anikó 

 
Versenyeredmények  

 

Az Öveges fizikaversenyen Jáger Tekla a megye 2. legmagasabb pontszámával jutott az országos döntőbe, me-
lyet Győrben rendezett meg az Eötvös József Fizikai Társulat 2018. május 25-7. napokon. Tekla hazánk általános is-
kolás lányai között a 2. legjobb, a teljes általános iskolás mezőnyben a 12. legmagasabb pontszámot érte el.  

 

A Mozaik levelezős fizika  versenyen legjobb eredményt Ruskó Olivér ért el. Ő a 128 induló közt a 24. lett, 26 pontjá-
val.  Ritter Rafael pedig 24 pontjával a 26.  

Felkészítő tanáruk: Nagy Czirok Lászlóné 

 
Iskolánk 8.a osztályos tanulója, Répási Réka április 7-én részt vett a Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan 
verseny megyei fordulóján Kecskeméten. A megmérettetésen az általános iskolai tananyagon kívül a felkészülé-
si témák között szerepelt még Teleki Pál élete és munkássága, valamint hazánk különleges földrajzi adottságainak 
ismerete is. Réka a megyei döntőben 3. helyezést ért el!  

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 170 éves évfordulójának tiszteletére hirdették meg idén a Népek Tava-
sza című történelmi csapatversenyt. Iskolánkat Fodor Zsombor, Ritter Rafael, Ruskó Olivér és Varga Dávid  
képviselte, akik kiemelkedő teljesítményükkel az országos verseny 6. helyezését szerezték meg!  

A TITOK Oktatásszervező Bt. minden tanévben megrendezi történelemből országos levelező versenyét, ahol hat for-
dulón keresztül a fiatalok próbára tehetik tudásukat, ügyességüket, hiszen a feladatokhoz nem csak ismeretanyag, ha-
nem jó logikai készség is szükséges. Iskolánkból ebben a tanévben egy 8. osztályos csapat indult, A Múlt Bajnokai 
elnevezéssel. Az egész tanévben nyújtott kimagasló színvonalú teljesítményük alapján országos 8. helyezést értek el. 
A csapat tagjai: Ardai Aliz, Fodor Zsombor, Rajmond Véda és Répási Réka.  

Gratulálunk nekik! 

Felkészítő tanáruk: Kovács Kitti 
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A Fazekas Iskola volt a helyszíne a  

Járási és a Tankerületi matematika versenyeknek 

Iskolánk kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy a 2017/18-as tanévben megszervezhette a Járási és 

a Tankerületi Tanulmányi Versenyt alsó tagozaton matematikából. 

Az iskolákból a 2-3-4. évfolyam 2-2 tanulójának nevezését vártuk a 

járási versenyekre, majd a 3 járásból 30 tehetség érkezett felkészí-

tőjével együtt a tankerületi versenyre. 

A matematikát tanító nevelők összefogásával érdekes, gondolkod-

tató feladatsorok kerültek a tanulók elé. 

Az nyilvánvaló volt mindannyiunk számára, hogy a tanító nénik a legügyesebb matekos gyereke-

ket válogatták ki és küldték el ezekre a versenyekre. 

Kedves Fazekasos versenyzők! 

Örömmel jelentem, hogy a tanítóitok (Forgóné Irénke, Herczeg Nikolett, Csabankó Kitti és Ba-

loghné Judit néni) jól döntöttek, mert valóban nagyon ügyesek voltatok!  

Ezek a feladatok nem egyszerű számolásról szóltak, hiszen számolni mindannyian remekül tudtok. 

Inkább a logikus gondolkodásotokra voltunk kíváncsiak, tehát arra, hogy ki milyen ügyesen tudja 

alkalmazni a matematika órán megszerzett tudását. 

A legsikeresebben szereplő diákjaink a következők voltak: 

 

A versenyek ünnepélyes eredményhirdetését énekkarunk tagjainak csodálatos hangja, valamint 

versmondóink remek szereplése tette emlékezetessé. 

Reméljük, hogy jól érezték magukat a résztvevők és eredményekkel, élményekkel, tapasztalatok-
kal tértek vissza iskolájukba. 

Balogh  Zoltánné 

Név Oszt. Járási 

versenyeredmények 

Tankerületi verseny-
eredmények 

Macska Dominik 4. I. helyezett I. helyezett 

Magyar Anna 4. IV. helyezett II. helyezett 

Makai Márkó 3. I. helyezett II. helyezett 

Daróczi Réka 3. II. helyezett - 

Szanda András 3. III. helyezett IV. helyezett 

Nagy Bence 2. III. helyezett - 

Slezák Szonja 2. IV. helyezett - 
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Alsó tagozat 

JÁRÁSI VERSENYEK 

Elnevezés Résztvevők Eredmények Felkészítő pedagógus 

Szavalóverseny Lódri Zsanett 2.a I. Mester Tiborné 

Daróczi Réka 3.a II. Zsoldosné Papp Judit 

Mesemondó verseny Kollár Máté Sándor 3.b I. Jeszenszky Péterné 

Rajzverseny Mamlecz Laura Zoé 3.b Különdíj Jeszenszky Péterné 

Környezetismeret verseny Jósa Milán 4.b 
Rajmond Kinga 3. 
Toth Jázmin 4.a 

 
III. 

Acsai Anita 
Csabankó Kitti 
Bárkányi Andrea 

Matematika verseny Macska Dominik 4.a 
Makai Márkó 3.b 
Daróczi Réka 3.a 
Szanda András 3.b 
Nagy Bence 2. b 

I. 
I. 
II. 
III. 
III. 

Forgó Józsefné 
 Balogh Zoltánné 
Herczeg Nikolett 
  
Forgó Józsefné 

TANKERÜLETI VERSENYEK 

Elnevezés  Résztvevők Eredmények Felkészítő pedagógus 

Szavalóverseny Daróczi Réka 3.a III. Zsoldosné Papp Judit 

Matematika verseny Macska Dominik 4.a 
Magyar Anna 4.a 
Makai Márkó 3.b 

I. 
II. 
II. 

Forgó Józsefné 
  
Balogh Zoltánné 

JÁRÁSI VERSENYEK 

Elnevezés  Résztvevők Eredmények Felkészítő pedagógus 

Szavalóverseny Ritter Rafael 1. Maglódiné Gärtner Mária 

Fésüs Adél Lea 2. Maglódiné Gärtner Mária 

Helyesírási verseny Répási Réka 1. Maglódiné Gärtner Mária 

Történelem Csapi Vanda 
Jáger Tekla 
Simon Csenge 

1. 

Csányi Andrea 

Rajzverseny Madaras Máté 1. Jakabfi Márta 

 Természetismeret Répási Réka 
Szakál Réka 
Szekeres Dorina 

3. 

Vargáné Mészáros Ildikó 

Matematika verseny Adorján Imre Alex 
Rádi Hanna Kata 
Kovács Anna 

3. 

Pohankovicsné Sárfi Ildikó 

 Matematika verseny Horváth Noémi 
Jáger Tekla 
Kádár Laura 

1. 

Karsai Zsuzsanna 

Angol Birgés Adél 1. Királyné Bálint Karolina 

Rácz Emese 2. Csányi Andrea 

Kovács Ármin 3. Csányi Andrea 

Német Vörös Szimonetta 1. Pohankovicsné Sárfi Ildikó 

Zseni Szilvia 1. Pohankovicsné Sárfi Ildikó 

Ardai Aliz 3. Pohankovicsné Sárfi Ildikó 

Informatika Csóti Zalán 1. Kárász Péter 

Adorján Imre Alex 1. Kárász Péter 

Lakos Larisza 3. Kárász Péter 

Felső tagozat 
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Felső tagozat 

 

 

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny 2018 

 
A verseny témája öt tanuló fantáziáját mozgatta meg 

ebben a tanévben.  A pályamunka megírása és a két 

feladatlap megoldása több hónapon keresztül ko-

moly munkát igényelt. Tanulóink sikeresen vették az 

akadályokat. 

 

Az országos döntő eredménye: 

1. korcsoport: Adorján Imre Alex 6.a 3. helyezés 

2. korcsoport: Jáger Tekla 8.a 2. helyezés 

Lakos Larisza, Maróti Bence és Sztanik Kíra a me-

zőny második felében végzett. 

Felkészítő tanáruk: Vargáné Mészáros Ildikó 

 

 
Kerékpáros Iskola Kupa 

 
 
Kerékpáros Iskola Kupa városi fordulóján 4 fős csapatunk megszerezte az első négy helyet. 
I. Vig Gábor 8.b (továbbjutott a megyei döntőre) 
II. Tamás Andor 8.b 
III. Tallér Ádám 8.b 
IV. Péli Márk 6.a 
 
Felkészítő tanáruk: Kárász Péter 

TANKERÜLETI VERSENYEK 

Elnevezés Résztvevők Eredmények Felkészítő pedagógus 

Szavalóverseny Fésüs Adél Lea 1. Maglódiné Gärtner Mária 

Helyesírási verseny Répási Réka 3. Maglódiné Gärtner Mária 

Rajzverseny Madaras Máté 2. Jakabfi Márta 

Matematika verseny Horváth Noémi 
Jáger Tekla 
Kádár Laura 

1. 

Karsai Zsuzsanna 

Német Vörös Szimonetta 2. Pohankovicsné Sárfi Ildikó 

Informatika Csóti Zalán 
2. 

Kárász Péter 

Adorján Imre Alex 
3. 

Kárász Péter 
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TANÁRINTERJÚ 

Tanárinterjú 

 

Tanárinterjú sorozatunk vendége Acsai Anita tanítónő és  
fejlesztőpedagógus. Jelenleg a 4.b osztályfőnöke. Sok tanu-
lási nehézséggel küzdő kisgyerek is tőle kap segítséget. 

 

 Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc  

tantárgyai? 

 Jó tanuló voltam, a reáltárgyakat szerettem jobban. 

Kedvenc tantárgyam a matematika és a testnevelés volt. 

 Miért éppen tanító és gyógypedagógus lett?  Volt 

kedvenc tanára, aki esetleg ilyen irányba terelgette? 

 Családomban több pedagógus van, akik sokat meséltek a munkájukról. Mindig szerettem  

kisebb gyerekekkel foglalkozni, ezért választottam a tanítói pályát. A tanítóképző főiskola  

befejezése után olyan általános iskolában tudtam elhelyezkedni, ahol tanulási nehézséggel 

küzdő gyerekek tanultak. Ez tette szükségessé a gyógypedagógiai főiskola elvégzését. 

 Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 

 Elkötelezett, együttműködő, megértő, következetes, kreatív, közösség alakulását segítő. 

 Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 

 Kellemes élményeket folyamatosan szerzek a pályám során. A legutóbbi, amikor az  

osztályommal kibicikliztünk a Sóstóra. A gyerekektől nagyon sok szeretetet kapok, amelyek  

segítenek a mindennapi munkámban. Kellemetlen élmények az előző munkahelyemen értek. 

 Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 

 Szabadidőm nagy részét a családommal töltöm. Sokat kirándulunk. Szeretek még kertészkedni. 

 Ha hirtelen „idő- és pénzmilliomossá” válna, milyen titkos vágyait váltaná valóra? Mire 

költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 

 Ha több szabadidőm lenne, biztosan többet pihennék, és kirándulnék. Ha megnyerném a  

főnyereményt, segítenék családomnak, rokonaimnak, illetve különböző alapítványoknak  

adakoznék. 

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

 Egy kívánsággal is megelégednék. Minden maradjon úgy az életemben, mint most. Maradjunk 

egészségesek. Minden mást meg tudunk oldani közösen. 

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

 

Vincze Ákos és Vincze László 
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DIÁKINTERJÚ 

Interjú nyolcadikos diákkal 

 

Beszélgetőtársam Jáger Tekla 8.a osztályos tanuló. Búcsúzunk tőle és társai-
tól is. Példamutató magatartása, kiemelkedő tanulmányi munkája, a 8 év 
alatt elért eredményei alapján osztályfőnöke és a Fazék újság szerkesztőségé-
nek együttes javaslata alapján őt választottuk interjúnkhoz. 

 Emlékszel az első tanévnyitó ünnepségedre? Milyen  
érzésekkel lépted át az iskola kapuját? 

 Természetesen emlékszem. Felelevenítem azt is, ahogy verset szavalok, 
hiszen felkértek arra, hogy a leendő első osztályosok nevében köszöntsem az 
iskola diákjait, tanárait, vendégeit.  Őszintén, én nagyon vártam már azt, 
hogy végre iskolás lehessek. Vidáman és kalandvágyóan léptem át az iskola 
kapuját. Egy picit azért meg voltam szeppenve, mint ahogy a legtöbb kisdiák 
ilyenkor, hiszen becsöppentem a „nagyok” közé. Összességében jó érzések-
kel emlékszem vissza ezekre a pillanatokra.  

 Mi volt a legnehezebb a nyolc év alatt? Miért kellett a legtöbbet dol-
goznod? 

 A tantárgyi követelményekből származó akadályokat általában könnyen 
vettem. Legnehezebbnek az idei tanévemet mondanám, hiszen ebben az évben indultam el a legtöbb 
tanulmányi versenyemen, és ezekkel igen sok feladat járt. Mindig a maximumot szerettem volna nyújta-
ni, ezért nagyon sokat kellett dolgoznom a megméretésekkel kapcsolatban. 

 Sok szép eredményt értél el. Mire vagy a legbüszkébb? 

 Mindegyik sikeremnek megvolt a maga szépsége és egyedisége. Egy pár eredményemet emelném ki, 
amiktől még ma is elérzékenyülök, libabőrös leszek. Hatodik osztályos koromban először indultam el a 
Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen, ahol a döntőn országos harmadik helyet szereztem. Idén, 
mondhatom, megismételte önmagát a múlt, sőt felül is múlta azt, hiszen országos második hellyel tér-
hettem haza. Tavaly az ELTE által meghirdetett ICA térképversenynek köszönhetően pályamunkánk az 
országot képviselhette egy nemzetközi döntőben, Washingtonban. Tanulmányi versenyek közül még az 
Öveges József Fizikaverseny országos döntőjébe való bejutásomat emelném ki. Mindig nagy hangsúlyt 
fektettem a testmozgásra. Öt éve versenyszerűen fitneszezem, így a sportban is volt lehetőségem meg-
méretni magam, mind régiós, mind országos mezőnyben is. Egy országos harmadik és 3 hatodik hellyel 
rendelkezem. Idén szereztem meg a harmadik hatodik helyemet, ami azért kedves számomra, mert a 
tanulmányi versenyek mellett nehezebb volt eljárnom edzésekre, és szerettem volna fazekasosként utol-
jára bizonyítani, egy érmet hazahozni, s ezek sikerültek is.  

 Melyek voltak a nyolc év legmeghatározóbb, legszebb élményei? 

 Rengeteg szép élménnyel gazdagodhattam az elmúlt 8 évben. Örömmel gondolok vissza az osztályki-
rándulásokra, a közösségépítő programokra és a tanórákra. Legszebb pillanataim közé sorolnám a verse-
nyeket, hiszen itt mindig kifizetődött a sok késő estig tartó tanulás, szakkör vagy edzés. A közelmúltban 
derült ki, hogy az Öveges fizikaverseny folytatódik számomra Győrben, az országos döntőben. Teljesen 
lemondtam a továbbjutásomról, s amikor megláttam a nevem az országos döntőbe jutottak között, 
elsírtam magam… Ezekre a pillanatokra mindig szívesen emlékszem vissza. 

 Mit jelentett fazekasos diáknak lenni? 

 Úgy gondolom, a Fazekas számomra nemcsak egy iskolát jelentett, hanem valami egészen különlegeset 
is. Itt találkoztam a barátaimmal, tanáraimmal nap mint nap, itt sajátíthattam el olyan tudást, amivel 
gyümölcsöző sikereket arathattam, s amit majd később is hasznosítani tudok. Egy biztos alapot adott a 
jövőmnek. Rengeteg vidám pillanatban részesültem, és sok szép emléket zárhattam magamba. Akképp 
is fogalmazhatok, hogy a második otthonomat és családomat jelentette. Belegondolni is fáj, hogy hetek 
múlva elköltözöm innét… Fazekas, köszönök mindent!  

Vadkerti - Tóth Roland diákújságíró 
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VERSELJ SZABADON! 

Jáger Tekla: Motivációm 

Messzire repülni a szélben, 
Szállni magasan az égen. 
Határokat nem ismerve, 
Álmodozni a végtelenben. 
A tegnappal nem foglalkozni, 
A holnapi napot megcélozni. 
Hullámvölgyet leküzdeni, 
Lelkembe kitartást ültetni. 
A tökéletesre törekszem, 
Álmaim útját követem. 
Meginogtam, ámbár talpra álltam, 
Minden megy a régi kerékvágásban. 
Nem lesz könnyű, de megcsinálom, 
Innen már nem adom fel semmi áron! 
 
 
 

 

   Egyszer majd nyár is lesz  
 
 Nyár? Még nincs, de lassan beengedem az ablakomon 
 A fényt, rohangáljanak a szobámban az illatok, pillanatokon 
 Múlik minden és a semmi is tudna mesélni egy éjen keresztül,  
 De csak szótlanul várom a nyarat,de inkább csak is veszettül 
 Vágyom a mindent, a fényt, a nyugalmat és mindent, ami a lét, 
 Ami megnyugtat, eljuttat oda, ahová már régen megérkeztem, 
 Mégis álomnak tűnik a valóság, mert olyan, mintha kérdeznél, 
 Mikor már a kezedben van az egész kitalált és való életem!!!  
 

         
 /Paul McCsabi/   

Diákolimpiai Országos Döntő 

A budapesti tornacsarnokban rendezett több napos diákolimpiai országos döntőben elsőként az I. korcsoportos csapatok tornáz-
tak. A 12 csapatot felvonultató fináléban a halasi gárda, Tislér Bence, Kollár Máté, Juhász Ádám, Bozóki 

Dániel, Kajdocsi Noel (fotónkon) összetételben, messze erőn felül teljesítve, bravúros teljesítménnyel ezüstérmet nyert a szegedi 
gárda mögött. Egyéni összetettben Bozóki Dániel az 5. 
helyen zárt. A II. korcsoportos csapat sem adta alább! A 
Macska Dominik, Vidra Dániel, Jósa Milán, Tóth Péter, 
Máté Koppány, Rádi Ádám, Tislér Ádám összetételű 
együttes ugyancsak az ország második legjobbja tudott 
lenni. Egyéniben Rádi Ádám szintén aranyérmet nyert. A 
felső tagozatos csapat (Vincze László, Vincze Ákos, 
Ádám Levente, Karai Kristóf) jól küzdve, végül a 9. he-
lyet szerezte meg az országos döntőben. 

SPORT SPORT SPORT 

12 FAZÉK 
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SPORT SPORT SPORT 

Sportdzsembori torna sportág 
 
1.hely Fazekas Iskola 3.évfolyama 
(Órás Barbara, Nagy Enikő, Gálik Eszter, Kun Veronika, Mamlecz Zoé, Farkas Edina, Zilinszki Kristóf, Kuklis 
Tamás, Kollár Máté, Virágh Zétény, Tislér Ádám,Máté Koppány) 
Felkészítők: Balogh Zoltánné és Tóth Péter 

 
Fitness 

 
2018. március 24-én került megrendezésre Cegléden az országos Fit Kid 
bajnokság, melyen Dance "A" kategóriában Fekete Blanka 5. c osztályos 
tanulónk a dobogó 3. fokára állhatott fel. 
 
Budapesten 2018.04.14én rendezték meg a Dance egyéni és Dance Show 
Országos Bajnokságot. 
Egyéniben: Jáger Tekla 6.hely 
Csapatban 2.hely (Gyenizse Luca, Kránicz Luca, Hirsch Lili) 
Egész évben kiválóan versenyzett még Gyenizse Rita. 
 

Sakk 
Tapodi Martin Miskolcon képviselte az iskolánkat március 28-án. Itt az 
Országos döntőn 6.helyezett lett. 
 

Birkózás 
   Mogyi Kupa, Baja 
   Virágh Zétény(3.b) Korcsoportjában: 3.hely 
   Kalocsai Martin (4.b.) Korcsoportjában: 2. hely 
   Szuromi Zsombor (4.b.) Korcsoportjában: 1. hely 

 
 
 

Úszás 
 

Szentesen került megrendezésre az Óvódától az Olimpiáig elnevezésű utánpótlás verseny. Ezen a megméreté-
sen több mint 500-an álltak rajtkőre. 
Eredmények: 
 
Király Anna (5.c): 
100 hát 1. hely 
200 hát 1. hely 
200 gyors 4. hely 
 
 
 
 
 

 

Kyokushin karate 
 
Kiskunmajsán a VIII. Tadashii Kupán, 194 fő versenyző je-
lent meg és mérte össze tudását és erejét. Az Union Dojo Kiskunhalas versenyzői kitettek magukért, 
amit az eredmények is tükröznek!  
Király Zsófi gyerek I. lány korcsopor t - 50 kg-os kategóriában 2. hely Figura Dorka gyerek I. lány  
korcsoport - 60 kg-os kategóriában 3. hely Mamlecz Milán gyerek I. fiú korcsoport - 39 kg-os  
kategóriában 2. hely. 

Bakró-Nagy Dániel (8.b): 
100 m. hát 2. hely 
200 m. vegyes 4. hely 
200 m. gyors 6. hely 
50 m. pille 7. hely 
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Serdülő II. osztály Vidék Bajnokság 

 

1. Fazekas DSE "A" csapata (Rádi Ádám, Ádám Levente, Macska Dominik, Ifj.Tóth Péter) 

5. Fazekas DSE "B" csapata (Máté Koppány,Tislér Ádám, Vidra Dániel, Karai Kristóf, Jósa Milán) 

 

Egyéni: 

1. Rádi Ádám 

4.Macska Dominik 

6.Ádám Levente 

 

Kadett II.o.: 

Csapat: 5.hely (Vincze Ákos,Vincze László) 

 

XVIII. Fazekas Kupa  

Az I. korcsoport B kategóriában a Fazekas iskola volt az első, egyéniben Bozóki Dániel, Tislér Bence, Kollár Máté volt a 

sorrend a dobogón, Kajdocsi Noel az 5., míg Juhász Ádám a 6. volt. A II. korcsoport B kategóriában is hazai siker született, 

csapatban a Fazekas iskola „A” csapata 1.hely (Macska Dominik, Vidra Dániel, Jósa Milán, Tóth Péter, Máté Koppány, 

Rádi Ádám) és a „B” csapata 2. hely (Jakucs Ádám, Kertes Koppány, Csanádi Áron, Kalocsai Martin, Tislér Ádám, Vincze 

Dániel), egyéniben Rádi Ádám (képünkön), Vidra Dániel, Ifj. Tóth Péter, Jósa Milán, Macska Dominik, Máté Koppány volt 

a sorrend. A III-IV. korcsoport B kategóriában aranyérmes lett a Fazekas iskola, Vincze László volt egyéniben a legjobb. 

Gyerek kezdő kategóriában szintén halasi siker született, Bozóki Dániel volt az első, Tislér Bence pedig a második. Serdülő 

II. osztályban a Fazekas iskola szerzett aranyérmet, egyéniben pedig Rádi Ádám, Ádám Levente, Macska Dominik,Vidra 

Dániel, ifj. Tóth Péter, Jósa Milán végzett az első hat helyen. Kadett II. osztályban is a házigazda győzött.  

DKMT – Nemzetközi Tornaverseny 

Eredmények: 

8-10 évesek (összetett): 4. Macska Dominik  

Talaj: 3. Lólengés: 3. Gyűrű: 3. Ugrás: 4. Korlát: 5. Nyújtó 4. 

 

11-12 évesek (összetett): 6. Rádi Ádám  

Talaj:3. Rádi Ádám és Ifj.Tóth Péter  

Lólengés: 6. Vidra Dániel   

Gyűrű: 5. Rádi Ádám 6. Jósa Milán  

Ugrás: 3. Ifj.Tóth Péter 4. Rádi Ádám   

Korlát: 6. Jósa Milán   

Nyújtó: 6. Rádi Ádám 

 

13-14 évesek (összetett): 1.Vincze László, 2. Ádám Levente, 3. Karai Kr istóf, 4. Vincze 
Ákos 

Talaj: 1. Ádám Levente, 2. Vincze László, 3. Karai Kristóf, 4. Vincze Ákos 

Lólengés: 1.Vincze László 

Gyűrű: 1.Vincze László, 2. Ádám Levente, 3. Karai Kristóf, 4. Vincze Ákos 

Ugrás: 1.Vincze László, 2. Karai Kristóf, 3. Ádám Levente 

Korlát: 1.Vincze László, 2. Vincze Ákos 

Nyújtó:1.Vincze László  

Összeállította: Tóth Péter 
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Verskereső 

Egyik legnagyobb költőnk verscímeit látod felsorolva. Helyezd el vízszintesen a hálóban! Ha helye-
sen dolgozol, függőlegesen elolvashatod a költő nevét. A számozott négyzetekben található betűket 
írd át az alsó rácsba, így a költő egy újabb verscímét kapod meg. Fontos, hogy egybeírjátok a 2 sza-
vas verseket! 

A verscímek: 

Altató, Ars poetica, Betlehemi királyok, Flóra, Iszonyat, Klárisok, Külvárosi éj, Medvetánc, Ringa-
tó, Születésnapomra, Téli éjszaka, Tiszta szívvel 
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Asztalitenisz 

1976-ban indult útjára az a sorozat, amely egy nagyon te-
hetséges és sajnos fiatalon elhunyt asztaliteniszezőnek, ifjú 
Várhegyi Józsefnek állít emléket. A legendás versengés 
legújabb fejezetét szombaton, a Szent József Katolikus 
Általános Iskolában írták. A hagyományos viadalra város-
unk általános iskolás korosztályát invitálták pingpongozni. 
Iskolánk tíz fővel képviseltette magát. 
Eredmények: 
3.-4. osztályos fiúk: 2. Jósa Milán 5. Rádi Ádám 6. Vidra 
Dániel 7. Csanádi Áron 
5.-6. osztályos fiúk: 8. Vigh Mihály Bálint 9. Bobek Zalán 
7.-8. osztályos lányok: 4. Czibolya Evelin 
7.-8. osztályos fiúk: 2. Mátó Martin 3. Szegedi Alex 5. 
Ritter Rafael 
Az iskolánkénti összesített pontversenyben a házigazdák 
mögött a második helyen végzett csapatunk. 

Felkészítő tanár : Tóth István 

 
Összeállította: Tóth Péter 

 
 

 



- Milyen idős a nyári gyerek? 
- Szünidős. 

- Mit csinál a tolvaj, ha nyaralni megy?  
- Lopja a napot. 
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Kellemes vakációt, jó pihenést kíván az iskola újságíró szakköre. 

FAZÉK  

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:  

 
Ritter Rafael 

Vadkerti-Tóth Roland 
Vincze Ákos 

Vincze László  
 

A fotókat készítette: Szegedi Alex 

 

 

1. Mobil más szóval. 
2. Naprendszer- beli égitest.  
3. Ennek az országnak a Nemzeti himnusza a Marcha Real. 
4. Kémiai elem, vegyjele S. 
5. Informatikai eszköz és rágcsáló is. 
6. Szentszék és a katolikus egyház függetlenségének eszköze. 
7. A kőzet szinonimája. 
8. Légi közlekedési eszköz.  

Amikor elsős voltam,  
nagyon szerettem iskolába járni.  
Pedig sokan ijesztgettek,  
hogy majd olyan unalmas lesz. 
De éppen az volt az érdekes,  
hogy minden milyen unalmas.  
Most minden tanár igyekszik 
érdekes órát tartani,  
csoportmunka, kvízjátékok, oké...  
De most már kicsit unalmas,  
hogy minden érdekes. 

A szorzás tényezőiről írtunk dolgozatot.  
Nem is lett olyan rossz, de azért jó se.  
Hármas.  
Ebben a félévben ez már a negyedik.  
De sem az anyu, sem a Tünde néni nem akarja elismerni,  
hogy négy hármas az ugyanannyi, mint három négyes.  
Hiszen a szorzás tényezői felcserélhetők! 

Könyvajánló  


