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Tavasz 

A virágba borult domboldal mellett elhaladva észrevet-
tem valami egészen furcsát. A pipacsok, liliomok és pity-
pangok társaságát nem csak én élveztem. A szűk úton 
Emelie, az osztálytársam is biciklizett. Joggal kérdezheti-
tek, hogy mi olyan furcsa ebben.  

Hogy mi? Az, hogy Emelie soha, ismétlem soha nem ke-
rékpározik! Mindig a mélyen tisztelt és nagyra becsült 
édesapja fuvarozza őt, mint valami hercegnőt. Természe-
tesen őfelsége túl öntelt szokott lenni ahhoz, hogy inte-
gessen nekem, mikor udvariasan köszönök neki. Az is 
nehezére esik, hogy felvegye a földről a szemetet más 
után, a pihe puha kezei biztos nem bírják a piszkot.  

Dühösen kifújtam a bennrekedt levegőt és még jobban 
tekerni kezdtem. Nemsokkal később utol is értem, a kere-
keink szinte egymás mellett mozogtak. Felhúztam az or-
rom, rápillantottam és tovább tekertem, hogy lehagyjam.  

-Szia! -szólt mögöttem egy távolodó hang.  

Lefékeztem. Három másodpercen keresztül lefagyva, 
nagy szemekkel bámultam magam elé, míg meg nem hal-
lottam egy már erősen sikoltozó hangot és egy nagy csat-
tanást. Mondanom sem kell, mindketten a földön kötöt-
tünk ki.  

-Ne haragudj! -nyögtem ki végül. 

 Ő megrántotta a vállát, felállt, leporolta a ruháját és mo-
solyogva felém nyújtotta a kezét.  

Lehet, hogy megváltozott. Most másképp kelt fel a téli 

álmából, akár a természet. Talán ezzel a tavasszal, ahogy 
a virágok is, ő is kivirult.  

Magyar Anna 
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Január 22. A magyar  kultúra napját ün-
nepeljük ezen a napon annak emlékére, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fe-
jezte be a Himnuszt Csekén. Háziversenyt 
rendeztünk.  

Március 15. Nemzeti ünnep. Az ünnep 
tiszteletére történelmi vetélkedőt szervez-
tünk. 

Március 20. A boldogság világnapja 

Március 22. A víz világnapja 

Április 17- 18.  Húsvét  

Április 14 -19.  Tavaszi SZÜNET (utolsó 
tanítási nap: április 13. szerda, első tanítási 
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Naptár 

 
Gyenes István: Tavaszköszöntő 

 
Köszöntünk szép kikelet, 
Ragyogjál a föld felett. 
Áraszd meleg sugarad, 

Hozzál termő szép nyarat. 
Epret, mézet, szép virágot, 
Embereknek boldogságot. 



  

PÁLYÁZATOK 

 2 FAZÉK XXVIII évf. 3. szám 

Kalandra programozva! 

Alsós és felsős, az informatika iránt érdeklődő tehetségek bevonásával tehetséggondozó pályázatot valósít 
meg a Fazekas Iskola a Fazekas Iskoláért Alapítvány támogatásával. 

NTP-INNOV-21-0124 számú pályázati programunk célja a digitális, matematikai-logikai valamint térbeli-
vizuális kompetenciák fejlesztése tanórán kívüli tehetséggondozó program megvalósításával. 

A mai fiatalok igényeihez igazodó, módszertani megújulást hozó intézményi fejlesztés valósul meg informatikai 
eszközök bevonásával. A projekt produktuma egy interaktív szabadulószobás játék, melyben a felhasznált 
eszközök saját alkotó műhelyünkben készülnek. A 3D technológiák alkalmazása, 3D tervezés, programozás,  
kódolás területeinek bevonása biztosítja az élmény és tapasztalat alapú tanulást, a kreativitás fejlesztését, a kol-
laboráció lehetőségét. A komplex fejlesztés önismereti foglalkozásokkal egészül ki. A különböző évfolyamba 
járó diákok egymástól is sokat tanulnak a csoportos problémamegoldások során és az eszközök készítésekor. A  
szabadulószobához készített eszközök a későbbiekben tanórákon is jól alkalmazhatóak lesznek. 

A projekt munkatervét úgy állítottuk össze, hogy változatos módsze-
rekkel és munkaformákkal ismerkedhessenek meg a bevont tanulók.. 
Célunk, hogy a tehetségígéretekben a program végére kialakuljon egy 
egészséges alkotóvágy, merjenek saját, egyedi ötletekkel előállni.  

A résztvevők már elkészítették négy feladvány eszközeit. Térbeli,  
összerakható kockát terveztek és nyomtattak 3D nyomtatóval. Robot 
akadálypályát építettek, melyeken a végighaladást rejtvények megol-
dásával nehezítették. Kódoló korongot alkottak, mellyel titkosírás  
készíthető. Elektromos ügyességi játék készítésekor forrasztottak és a 
soros és párhozamos kapcsolás rejtelmeivel ismerkedtek.  

A projekt során ellátogat hozzánk Fáry János, a „robotcsámborgás” 
atyja, aki az elsők között járta az országot, és tartott bemutatókat a 
saját eszközeivel, népszerűsítve a padlórobotokkal való fejlesztés  
gondolatát. 

Tihanyiné Gerencsér Ágnes 

TÖLCSÉR 
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RENDEZVÉNYEK 

Rendhagyó fizikaórán voltunk 

 

2022. február 2-án Ignácz Ferenc lézerfizikus jött iskolánkba egyik kollégájával. A tanár úr a Szege-

di Egyetemen tanít, kutat, orvosi műszereket fejleszt. Ha lehetősége van rá, bepakolja autójába a kí-

sérleti eszközöket - szavaival élve, ami befér-, ellátogat néhány iskolába és látványos fizikai kísérle-

teket mutat, magyaráz a diákoknak. 

Így volt ez ezen a délelőttön is. Először elektrosztatikai kísérleteket  

végzett. Elmagyarázta, miért áll égnek a hajunk, ha közelítünk hozzá egy 

megdörzsölt műanyag rúddal, majd Van de Graaf generátorral fokozta a 

hatást. A termet besötétítették, hogy jobban lássuk a szikrakisüléseket.  

Mesélt Tesláról, megismertük a róla elnevezett tekercset is.  

Különböző folyadékokat, üvegcsőbe zárt gázokat világított meg UV-

lámpával. A saját bérletén és egy bankjegyen a lámpa segítségével  

megmutatta az egyedi azonosítókat, amiket szabad szemmel nem látunk. 

Közben a látható fény, az ultraibolya és az infravörös fény hullámhosszáról 

beszélt. Nagyon érdekes volt, ahogy egy távkapcsolóval működtette a tele-

fonját. 

Ismertette a lézerek fajtáit, majd néhányat bemutatott közülük, rácsot  

helyezett a sugár útjába. Ámulva néztük a mennyezeten létrejövő színes alakzatokat. 

Mutatott nekünk olyan optikai kábelt, amit a kábeltévések használnak. Ismertette az adatátvitel  

működési elvét, majd a prizmát és az optikai kábelt lézerrel megvilágítva láthattuk a teljes visszave-

rődés jelenségét. 

Az egyik leglátványosabb kísérlet az volt, amikor a 

tanár úr forró vizet öntött a palackban lévő nitrogén-

re. A palackból kiömlő „felhő” beterítette a terem egy 

részét. Közben a nitrogén olvadás- és fagyáspontját 

megismertük és átismételtük a szublimáció jelensé-

gét. Érdekes volt, ahogy a felfújt léggömb és a  

páfrány levele törékeny lett. 

Az óra végén ki lehetett próbálni az eszközöket és fénytani kísérleteket láthattunk: lézerrel világította 

meg a különböző műanyag lencséket, a fénytörés jelenségét szemléltetve. 

 Ezen a rendhagyó órán a hetedik és nyolcadikosok közül – ők tanulnak fizikát – azok vehettek részt, 

akiknek négyesük vagy ötösük van fizikából. 

Nagyon örülünk, hogy lehetőségünk volt részt venni Ignácz Ferenc tanár úr óráján. Személyében egy 

elhivatott, humoros embert ismertünk meg. Kísérletei érdekesek, látványosak, lenyűgözők. Remél-

jük, jövőre is eljön iskolánkba! 

Hegedűsné Solymosi Ildikó 



RENDEZVÉNYEK 

 4 FAZÉK XXVIII évf. 3. szám 

A magyar kultúra napja 
 

A magyar kultúra napja alkalmából háziversenyt hirdettünk.  
A tanulók érdekes feladatokat oldhattak meg, kutathattak a 
könyvtárban és az interneten. Nagy örömünkre sok jó megoldás 
érkezett. 
A versenyző tanulók jutalomban részesültek. 
Díjazottak: Rádics-Szanyi Levente Zsombor 2.a, Somos Krisztián 
4.a, Berki Lilla 5.a, Csoma Letícia 5.a, Kránicz Anna 5.a, Nagy 
Hanga 5.a, Szécsi Petra 5.a, Deák Dominik 7.a, Máté Koppány 
7.a 

Dunainé Czmorek Melinda 

Valentin nap 

Az előző évhez hasonlóan idén is küldhettek üzeneteket és zene-

számokat a diákok az általuk kedvelt személyeknek! Valaki  

papíralapon, valaki interneten keresztül juttatta el az üzenetét. 

Néhány tanuló még kedvenc tanárának is írt. Ez az év abban  

különbözött az előzőtől, hogy február 14-én a papíralapú  

üzeneteket angyalkák szállították ki a címzettnek.  

Baka Lilla, Ambrus Dóra, Fehérvári Dorina 

Farsang 
Ebben a tanévben osztálykeretben tartottuk meg a farsangot. 
Minden osztály izgatottan készült erre a napra. Rajz -és technikaórákon álarcokat, díszeket  
készítettek, énekórán farsangi dalokat tanultak a gyerekek. Nagyon sokan ötletes jelmezt öltöttek ezen a  
napon. 
Február 11-én délelőtt mindenki kivonult a homokos udvarra és hangos mondókázás, kereplőzés, éneklés 
kíséretében elégették a ”Kisze-bábot”. „Jöjjön a tavasz, menjen a tél!” - kiáltásoktól volt vidám és hangos 
az udvar. A tantermekben is folytatódott a jókedv.  
Erre az alkalomra a 2.a osztály tanulói Niki néni és 
Tibi bácsi vezetésével egy kedves Hupikék Törpi-
ke táncot tanultak, melyet Berci bácsi videóra vett 
és minden csoport - némelyik többször is- megné-
zett. A gyermekek nagyon lelkesen gyakoroltak a 
bemutatóra. Meg is lett a jutalmuk! Nagyon finom,  
gyümölcsös tortával jutalmazta őket a Szülők  
Közössége. Az egyéni jelmezesek mindegyikét 
szintén megjutalmazták farsang alkalmából. 
Biztatjuk a gyermekeket és tanítóikat, hogy a  
következő farsangra újra készüljön minden osztály 
a fellépésre, melyet reményeink szerint a társaik 
előtt bemutathatnak. 

Forgó Józsefné 
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VERSENYEK 

Az év BISEL Fotósa 2021 fotópályázat 
 

Kovács-Borbély Emese, iskolánk 8.b osztályos tanulója 
“Donald” című képét az Agrárminisztérium által szervezett 
fotópályázaton a szakmai zsűri online kiállításra javasolta.  

Egészségügyi verseny az online térben – Halasmédia 

Az egészség védelme, valamint az emberi szervezet  
felépítése, összetettsége volt a fő témája annak az  
online versenynek, amit a Dékáni Árpád Technikum 
szervezett, általános iskolás diákok számára. Város-
unkból három csapat is döntőbe került. A Központi-, 
a Felsővárosi- és a Fazekas-iskola felső tagozatosai is 
komoly felkészüléssel vágtak neki az utolsó forduló-
nak.  

A Fazekas csapatának tagjai: Sallai V iktória, Solti  
Hanna, Toth Jázmin Lili, Kertes Koppány 

Felkészítő tanár: Vargáné Mészáros Ildikó 

Angol tehetségkutató verseny 

December első felében hirdette meg a Szegedi  

Radnóti Miklós Gimnázium az angol tehetségkutató 

versenyét, ahova 253 tanuló jelentkezett.  Az első 

forduló feladatai olyan feleletválasztós kérdéseket 

tartalmaztak, melyek mérték a nyelvhasználatot, va-

lamint a kulturális tájékozottságot. Iskolánkból Nagy 

Lilien 8.a osztályos tanuló bejutott az elődöntőbe, 

amit a Radnóti Miklós Gimnáziumban tartanak janu-

ár 10-én. Lilien a normál a tanítású kategóriában, 

több mint 100 versenyzőből a 2. helyen  

jutott tovább. Gratulálunk neki! 

Csányi Andrea 



VERSENY 
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Tankerületi mesemondó siker 

Kis Huba 3.a osztályos tanulónk a Kiskőrösi 
Tankerület tankerületi mesemondó versenyén a 
3-4 osztályos korcsoportban az előkelő III. he-

lyezést érte el. 

TANÁRINTERJÚ 

Tanárinterjú sorozatunkban Pohankovicsné Sárfi Ildikóval beszélgettünk, aki matematika- német szakos 
tanár, az 5. b osztály osztályfőnöke. 

 
Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
A kedvenc tantárgyam a matematika volt. Az iskolás éveimről sosem beszélek  
szívesen. Úgy gondolom, hogy egy-két történetet a sok közül ezzel kapcsolatban 
mégis célszerű megosztanom, hogy a kedves olvasó értse ennek okát. Úgy másodi-
kos koromban technikaórára be kellett vinni 12 darab képeslapot, amivel nem is lett 
volna gond, mert megvettük a boltban, csak édesapám leírta a véleményét a techni-
kaórát tartó tanító néninek, aki egyben az osztályfőnököm is volt. Ő ezt a levelet 
zokon vette. Míg a többiek képeslapokból készítették el az általa kitalált munkadara-
bot, addig nekem kartonlapból kellett. Ezzel nem is lett volna semmi baj, ha ezzel a 
történet be is lenne fejezve. Innentől kezdve hiába készültem a dolgozatokra, hár-
masnál jobb jegyet sosem kaptam. Aztán egy idő után feladtam. Feleslegesnek  
éreztem tanulni. A minimumot megtanultam, de semmi többet. Mikor felső tagozat-
ba léptem, akkor éreztem meg ennek a súlyát. Meg kellett tanulnom tanulni, ami 
annyira jó sikerült, hogy nyolcadik év végére csak egy négyesem lett, de a többi mind ötös.  
A második történetet, amelyet meg szeretnék osztani, az az érettségi évében játszódik már. Sajnos ebben 
az esetben az akkori osztályfőnök és én is nagy hibát követtünk el. Annyira nagyot, hogy az igazgató és az 
osztályfőnököm azt akarta elérni, hogy abban az évben ne érettségizzem. Szerencsére vagy szerencsétlen-
ségre mégis engedélyezték az érettségit számomra. De az érettségi napján az osztályfőnököm odajött hoz-
zám, a mai napig emlékszem szavaira, melyet szeretnék idézni: „Mit keresel itt? Úgyis meg fogsz bukni!” 
Nem buktam meg az érettségin.  
Miért éppen a tanítói hivatást választotta? 
Talán pontosan éppen ezért, mert rengeteg negatív tapasztalatom volt. Az a kép van előttem, hogy milyen 
nem akarok lenni.  
Mit tart a jó tanító legfontosabb tulajdonságainak? 
Szerintem egy jó pedagógus következetes, hiteles és szakmailag felkészült.  
Kitől tanult a legtöbbet az elmúlt évek során? 
Az évek során sok mindent tanultam kollégáimtól és diákjaimtól egyaránt.  
Van bármi, amiról régóta álmodozik, hogy megcsinálja, de eddig nem tette? 
Nincs ilyen dolog. Amit eltervezek, azt meg is valósítom. Jó, nem azonnal.  
Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 
Sajnos jelenleg nem sok szabadidővel rendelkezem. Ha tehetem, akkor szabadidőmet a családommal és 
barátaimmal töltöm.  
Ha szuperhős lehetne, milyen szupererőt választana magának? 
Ezen a kérdésen gondolkodtam a legtöbbet. Őszintén nem tudom, milyen szupererőt választanék. Valahol 
azt olvastam: „Szuperhőssé bárki válhat, amennyiben képes meghaladni a saját maga korlátait, meg tudja 
fogalmazni világosan az elképzeléseit, és képes belső fejlődésre saját céljai elérésében.” Mindenesetre 
olyan szupererőt választanék, amely a pozitív jellemvonásokat erősítené mint az emberség, a társas tole-
rancia, az őszinteség, a megbocsátás és a tanulás iránti vágy.   

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

Könyvajánló kicsiknek és nagyoknak 
Tudod, mit jelent az, hogy farkasszemet néz? 
Amikor kisgyermekek voltunk, sokszor néztünk farkasszemet egymással. Régen az 
emberek megfigyelték, hogy vannak olyan állatok, amelyek farkasszemet  
néznek egymással. Ilyen állat a farkas. A farkas támadás előtt jól megnézi az  
ellenségét, hogy az mikor akar támadni. 
Ilyen és hasonló magyarázatokat O. Nagy Gábor Mi fán terem? című könyvében 
találsz. Ajánlom mindenkinek olvasásra, aki kíváncsi, mi az eredete az egyes szólá-
soknak, mit jelentenek. 

Ferenczi Csanád 

Mi a boldogság? 
 

A boldogság minden életkorban mást és mást jelent. 
A kisbabák sok mindennek örülnek. Szeretik, ha játszanak velük, ha  
finom ételt kapnak, énekelnek nekik.  
Néhány év múlva az óvodások már a sok játéknak, mókának és kacagás-
nak örülnek. 
Hét évesen az iskolában már kevesebb szabadidejük van a tanulóknak, de 
őket is sok minden boldoggá teszi. Az ő boldogságuk titka az, hogy  
vannak barátaik. 
A felnőttek életét nem az ajándékok vagy barátok teszik igazán boldoggá, 
hanem az összetartó, szeretetteljes család. 
Számomra a boldogságot a család és a megbízható barátok jelentik. 
A boldogság lehet egy rövid pillanat vagy egy hosszú folyamat. A fontos 
az, hogy felismerjük az életünkben és átéljük. 

Szécsi Petra 

Szilády Áron 

Ságváron született 1837. november 3-án. Elhunyt Kiskunhalason 1922.  

március 20-án. Református lelkész, irodalomtörténész, nyelvész, keletkutató. 

A Magyar Tudományos Akadémia tagja. 27 nyelven írt és olvasott. Arany 

János is tanította Nagykőrösön. Sokat tett Kiskunhalas kulturális fejlesztésért. 

Sírja a régi református temetőben található. 

Lassan megérkezik a tavasz  
És nincsenek szebb szavak, 
Ha virágok kúsznak az ég felé, 
S én csak úgy érkezem elé, 
Hogy ott legyek minden, 
Minden egyes pillanatban 
Csak úgy szimplán, ingyen 
Gondolva az első tavaszi pirkadatra 
Ott, ahol találkozik két kéz, 
Ahol a szíved még él  
És minden csak egy hatalmas kék!!! 

/ Paul McCsabi / 
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BALOTAI (kis)FAZÉK 

Előszó helyett….legyen béke és szeretet….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programok az elmúlt negyedévből 
Végre vége! Mindenki megkönnyebbült, hogy megszabadultunk a Covid okozta rendkívüli intézkedésektől, 
és mára visszatértünk a régi kerékvágásba. Eljött a tavasz, a változás, a megújulás, az újrakezdés, a megtisz-
tulás időszaka. Reménnyel telve vártuk és reméljük, hogy meg is találjuk!  

 
Karácsonyra hangolódás 

Balotaszállás adventi koszorúján a 3. gyertyát gyújt-

hatták meg az általános iskola diákjai, miután  
műsorral kedveskedtek a közösségnek. Felkészítők: 
Karsai-Juhász Katalin és Borsódy László.  
December 15-én a tanár-angyalkák mézeskalácsot 
sütöttek, amit díszítés és csomagolás után az utolsó 
közös iskolai adventi gyertyagyújtás után kapott 

meg minden tanuló. Szervező-angyalka: Sárköziné 
Vágó Rózsa. Segítő-angyalka: Balázs-Piri Lászlóné, 
Rézi néni. 

December 15-én a tanár-angyalkák mézeskalácsot sütöttek, amit díszítés és csomagolás után az utolsó  
közös iskolai adventi gyertyagyújtás után kapott meg minden tanuló. Szervező-angyalka: Sárköziné Vágó 
Rózsa. Segítő-angyalka: Balázs-Piri Lászlóné, Rézi néni. 

Rendhagyó módon került sor mesemondó versenyünkre. A hiány-
zások és karanténok miatt külön tartottuk meg az alsó- és a felső 
tagozaton a megméretést. December 16-án került sor a felsősök 
versengésére, ők tündérmesével vehettek részt az eseményen.  

Eredmények: 1. Hudák Nikokett (6. o.), 2. Csernák Maja Fédra (7. 
o.) megosztva Császár Csanád Róberttel (6. o.), 3. Kolompár Kinga 
(5. o.) és Baranyai Viktória (5. o.). A zsűri tagjai: Karsai-Juhász 

Katalin, Borsódy László és Zsilinszkiné Rozmann Judit.   

A 2021-es esztendő utolsó tanítási napját minden osztályfőnök a 
saját osztályával tölthette. December 21-én ki-ki a maga módján készült és hangolódott a karácsonyra.  
Tanárok és diákok is nagyon várták az év legkiemelkedőbb és legszebb ünnepét, és persze a vele járó  

pihenést.  

Az ünnephez kapcsolódó hír, hogy iskolánk ismét részt vett a Halas Tűzvédelem Kft. karácsonyi  
adománygyűjtő akciójában. Szülők, pedagógusok és gyerekek szorgos hangyaként gyűjtötték össze a  
rengeteg ajándékot, amit a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató  

Kórháza Gyerekosztálya,  valamint a Református EGYMI Kiskunhalasi Tagintézmény - Szakszolgálat 
vehetett át. Szervező-csomagoló-lebonyolító: Kiss Dia iskolatitkár. 

https://www.facebook.com/KiskunhalasiSemmelweisKorhazaSZTEOktatoKorhaza/?__cft__%5b0%5d=AZXxEjHGJkXZp2Z5d6IZGS8C0Xwpvr-GYBiKY4DBD1Kfsdxt09M4Hkv9uULUZGJrxWefns__Y7LEAq8CQQ64HCI8axh3fQfY972EWhrZHwaxgEIvmlMgZnIRA8T6-PkTzs2TGUkb9ipGkGw-IN-flKdrF7dNSrrQlydfY3ylnuV
https://www.facebook.com/KiskunhalasiSemmelweisKorhazaSZTEOktatoKorhaza/?__cft__%5b0%5d=AZXxEjHGJkXZp2Z5d6IZGS8C0Xwpvr-GYBiKY4DBD1Kfsdxt09M4Hkv9uULUZGJrxWefns__Y7LEAq8CQQ64HCI8axh3fQfY972EWhrZHwaxgEIvmlMgZnIRA8T6-PkTzs2TGUkb9ipGkGw-IN-flKdrF7dNSrrQlydfY3ylnuV
https://www.facebook.com/Ref.EGYMI.Kiskunhalas.Szakszolgalat?__cft__%5b0%5d=AZXxEjHGJkXZp2Z5d6IZGS8C0Xwpvr-GYBiKY4DBD1Kfsdxt09M4Hkv9uULUZGJrxWefns__Y7LEAq8CQQ64HCI8axh3fQfY972EWhrZHwaxgEIvmlMgZnIRA8T6-PkTzs2TGUkb9ipGkGw-IN-flKdrF7dNSrrQlydfY3ylnuVviA&__tn__=-
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A tavalyi esztendőről elmaradt alsós mesemondó versenyt a karanténok 
és a sok hiányzó miatt csak január 13-án tudtuk megtartani. Az alsós 
diákok nép- vagy műmesével indulhattak. Az alsós mesemondó ered-
ményei: 1. Kazi Csenge (3. o.), 2. Császár Szonja Janka és Lajos Dorka 
megosztva, mindketten 4. osztályosok, 3. Lovászi Netti (2. o.). Külön-
díjas lett Szabó Tamara a 3. osztályból. A zsűri tagjai: Nagy Andrea és 
Zsilinszkiné Rozmann Judit.  

 

Február 18-án farsangoltunk. Az osztályok külön tartották meg a farsangi mulatságot, minden osztály a saját 
termében a maga módján ünnepelt. A sok ötletes jelmezben azért felvonultunk az iskola folyosóján. Jókedv, 
móka, kacagás, ügyességi versenyek és bohóckodás garantálták a kikapcsolódást!  

Farsang délutánján a kiskunhalasi Thorma János Múzeumba látogattak kézműveseink. Az 1-6. osztályos kor-
csoportból 16 tanuló és a szakkörvezető Zsilinszkiné Rozmann Judit megtekintette az állandó és időszaki  
kiállításokat. A művészeti ágakkal történő ismerkedésnek áprilisban folytatása lesz.  

Beszámoltunk arról az előző lapban, hogy új rendezvénnyel, a Finomságok Napjával bővült programpalettánk. 
Hétfői napokon a szülők által sütött finomságokat árusítjuk a gyerekeknek pici pénzért. Az ebből befolyt bevé-

telt természetesen a gyerekekre fordítjuk. Január 10-én a 7 osztályos szülők, február 7-én az első osztályos 
szülők szolgáltatták a finomságokat, március 7-én pedig az 5. osztály szülői közössége lepett meg minket  
finomabbnál-finomabb falatokkal. Köszönjük a támogatást! 
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Február 24-én került sor iskolánkban a szavalóversenyre. Rendhagyó megmérettetés volt, ezúttal egy  
osztályból akár 6 diák is részt vehetett a rendezvényen. A kötelező vers egy nagy magyar klasszikus műve 
lehetett, míg a második vers egy szabadon választott kedvenc költemény előadásából állt.  
Az elsősök közül Csernák Mia mutatkozott be versenyen kívül, emléklappal jutalmazták szép teljesítmé-
nyét. A 3. osztályos Szabó Tamara szintén versenyen kívül szavalta el a tankerületi versenyen 2. helyezést 
elérő versét.  

 
Eredmények az alsó tagozaton:  
 
1. helyezett: Császár Szonja Janka a 4. osztályból, 2. helyen 
végzett a 4. osztályos Lajos Dorka, 3. helyezett lett megosztva 
Szauter Dorina a 2., illetve Harkai Fanni a 3. osztályból.  
Különdíjban részesült Faragó Kevin a 4. osztályból. 
 
 
 
 
 
 
 

Eredmények a felső tagozaton: 
1. helyezett: Jónás Ferenc a 7. osztályból, 2. helyen végzett a 8. 
osztályos Kádár Ervin, 3. helyezett lett megosztva Csernák Maja 
Fédra a 7., illetve Császár Csanád Róbert a 6. osztályból. 
 
A zsűri: Balázs-Piri Lászlóné Rézi néni, illetve a szervező, Oláh-
Jaksa Gabriella igazgató néni.  

 

Iskolán kívüli versenyek, eredmények 

 

 

A kiskőrösi EGYMI Utazótanári intézményegysége által 2021. 
decemberében meghirdetett ”Ünnepváró” című rajzpályázaton 
szerepeltek SNI-s tanulóink. A 3. osztályos Jónás Vanda Anasztá-
zia és Détári Izaura Mária emléklapot kaptak, az 5. osztályos  
Baranyai Viktória pedig az előkelő első helyet szerezte meg pályá-
zati munkájával. Felkészítő pedagógus: Birgés Éva.  

 

 

Az elmúlt félévben Szabó Tamara versmondásban és mesemon-
dásban is jeleskedett. Iskolánk 3. osztályos diákja először a járási 
alsós szavalóversenyen vett részt Kisszálláson, onnan 2. helyezett-
ként jutott tovább a tankerületi versenyre; itt korcsoportjában, a  
3-4. osztályosok versenyében a 2. helyen végzett. Több, mint 30 
általános iskola versenyzője szerepelt az online megméretésen. A 
zsűri elnöke Alföldi Róbert volt. Felkészítő pedagógus: Nagy 
Andrea. Ezt követően vett részt a járási alsós mesemondó verse-
nyen, amit szintén online rendeztek meg a Kiskunhalasi Kertváro-
si Általános Iskolában. A versmondóhoz hasonlóan itt is 2. helye-
zettként jutott tovább a tankerületi versenyre, melyet az Izsáki 
Táncsics Mihály Általános Iskola bonyolít le szintén online.   
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Országos pályázaton az előkelő második helyet  
szerezte meg a balotai iskola média szakköröseinek 
kisfilmje.  
2021 októberében a Fehér Kereszt Gyermekvédő  
Alapítvány pályázatot hirdetett ’Családban élni jó!’ 
elnevezéssel Novák Katalin fővédnökségével. A 12-
22 év közti fiataloknak kiírt pályázatban a téma  
szerint szép, vicces, humoros, emlékezetes családi  
pillanatokról lehetett videót, kisfilmet készíteni kötet-
len formában. A filmeket Hajnóczy Júlia, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese és Zoltán Áron,  
Junior Prima díjas színész, a Vígszínház művésze  
értékelte.  
A média szakkör tagjai által készített kisfilm a csopor-

tos kategóriában megosztott 2. helyezést ért el. A dicsőség mellett pénzjutalomban is részesültek.  
A szakkör tagjai: Kószó Fruzsina, Kis Benjámin, Nemes Ákos, Szűcs Előd. Segítő pedagógus-
szakkörvezető: Nagy Andrea.  

 
Lázár Ervin Program 

A Lázár Ervin program keretében február 4-én a halasi Tiszti Klubba látogathattak el 2. osztályos diákja-

ink. Az Art`s Harmony Szabad Művészeti Társaság előadásában ’Zene és varázslat’ címmel interaktív  

foglalkozáson vehettek részt az ifjú nebulók Martonosi Andi néni kíséretében. 

Február 15-én szintén a halasi Tiszti Klubban és szintén az Art`s Harmony előadásán vehettek részt 4.  

osztályos tanulóink. ’Az öntudatos királylány’ című hangszerjátékkal tarkított előadást tekinthették meg 

Borsódy László pedagógussal. 

Február 17-én a 3. osztályos diákok Nagy Andrea osztályfőnökkel együtt a Szegedi Nemzeti Színházba 

látogathattak. A legsikeresebb magyar musical, A padlás című darab előadását tekinthették meg. 

Február 25-én a kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Központban a Magyarock Dalszínház előadásán  

vehettek részt hetedikeseink. Nagyné Bajnai Adrienn kíséretében ’A kőszívű ember fiai’ című előadást 

láthatták. 

8. osztályos tanulóink Kuhn Róbert osztályfőnökkel együtt a Magyar Állami Operaházban járhattak márci-

us 8-án. Egy különleges ’Opera Koktél’ előadáson vehettek részt a Lázár Ervin Programnak köszönhetően. 

 

 

 
Gazdag Erzsi: A hóvirág éneke 

 
Kinyílott a hóvirág, 

Vidámabb lett a világ … 
Itt a tavasz, megy a tél, 
Kis magban a csíra kél. 

Szikrázik a napsugár, 
Nyakát nyújtja a gúnár, 
Táncot jár a víz fodra, 
Tavaszi szél forgatja. 

Itt a tavasz, gyerekek, 
Kacagnak a verebek. 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2014_02_27_archive.html#1655704672522250765
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Ajándék mozijegyek 

 
A szorgalmas munka eredményeként folyamatos a mozijegyek átadása. Az ötöst gyűjtők alsóban 60,  
felsőben 50 darab jeles érdemjegy után ajándékként moziba mehetnek egy általuk választott vetítésre. Íme 
azok, akik az elmúlt időszakban megérdemelten nézhettek meg egy-egy filmet, vagy mesét a halasi mozi-
ban: 

Kazi Csenge, Balázs István Rikárdó, Csernák Mia, Farkas Barbara Pamela, Fúrós Flóra Viola, Gyenizse 
Patrik, Hódi György, Kókai Nyilas Zalán, Mezei Brendon, Székely Hunor Bendegúz, Temesvári Zsolt, 
Csernák Maja, Szögi Betsabé Gvendolin, Harkai Fanni, Szabó Tamara, Tartott Vilmos, Szegedi Dávid, 
Lajos Dorka, Hódi Katalin, Császár Szonja Janka, Kószó Fruzsina, Macska Martin, Tokodi Ádám, Szabó 
Galiba Patrik, Virág Noémi, Komlósi Csenge, Szegedi Dóra, Beszedics Balázs, Nemes Ákos, Kovács  
Dominik György, Tóth Bence Attila, Bálint Antal Szilárd. 

Hogyan zárhatnám a beszámolót, amikor az egyik veszélyből a másikba csöppen az ember? Amikor  
eseménydús, szép időszakon vagyunk túl, de mégis tele vagyunk aggodalommal és kétellyel? Ilyenkor jut-
nak eszembe az iskolában tanult klasszikusok: „Mondottam, ember, küzdj és bízva bízzál.” Hiszek, bízom 
és remélek! Minden jó lesz!  

Összeállította: Nagy Andrea 

ZSANA 

A tél varázsa 

A tél mindenkinek örömet hoz. Szerencsére az idén volt 
részünk hóban is. Így megcsodálhattuk a madarak vidám 
játékát a hóban. Az iskolában is kihasználtuk a lehetőséget, 
hogy élvezzük a téli játékokat; hógolyóztunk, szánkóztunk. 
Még hóvárat is építettünk, nem törődtünk a hideggel sem.  

A tél viszont az ünnepei miatt kedves a legtöbb gyereknek, 
így nekünk is. Decemberben a Mikulással indítottuk az  

ünneplést. Ezután készültünk a karácsonyra. Ajándékokat, 
díszeket készítettünk. Mézeskalácsot is sütöttünk. Decem-
ber közepén pedig előadtuk karácsonyi műsorunkat az  

Adventi Koncert keretében a templomban. A téli szünet 
előtti napon pedig a szülőket is meghívtuk, hogy velünk 
együtt köszöntsék a karácsonyt.  

Számunkra a téli szünet tetszett a legjobban, mert az ünnepek miatt többet van együtt a család. A ka-
rácsony, szilveszter és újév mind lehetőséget ad arra, hogy közös programokat szervezzünk. 

A tél másik ünnepe a farsang, amit az idén is az előírásoknak megfelelően tartottunk az iskolában. 
Volt fánksütés, játékos verseny és a lényeg, a jelmezbe öltözés. Ötletes jelmezekkel készült mindenki. 
Ezért tortával jutalmaztak a nevelők. A játékos vetélkedő szereplőit pedig egy kis zsákbamacskával 
lepték meg a tanítók. 

Ez a sok ünnep teszi még szebbé ezt az évszakot. Ezért szeretjük mindannyian a telet. 

Németh Kamilla, Meszes Márk 
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Karácsonyi ajándék 

A lovaglás a zsanai gyerekek számára már hozzátartozik az 
őszi és tavaszi időszakhoz. Így volt ez az idén ősszel is. 10 
alkalommal mentünk a lovaspályára, ahol minden diák kipró-
bálhatta ügyességét. Megismerkedhetett a lóápolással, a lovak 
gondozásával. Nagy öröm volt számukra, hogy karácsonyra 
ajándékkal lepték meg Zoliék Őket. 

Nagy köszönet ezért Husz Alexandrának és Kiss Zoltánnak!  

 

Magyar kultúra napja 

Ebben a tanévben is megünnepeltük a magyar kultúra napját. Január 21-
én tartottuk meg a megemlékezést. Erre a napra egy pályázatot írtak ki a 
nevelők. Rajzot kellett készíteni arról, hogy mit jelent számunkra a haza.  

A megemlékezést azzal kezdtük, hogy a 4. osztályosok elmondták mit 
ünneplünk ezen a napon, majd meghallgattuk a Himnuszt. Ezután  
kezdődött a verseny. 4 csapatra osztottak bennünket és így kellett a  
feladatokat megoldani. A feladatok megoldásához előzetesen fel kellett 
készülni a faliújságon kifüggesztett hírekből, melyek ehhez a naphoz  
kapcsolódtak. 

A csapatverseny eredményhirdetéssel zárult. Ahol kihirdették a rajzver-
seny győzteseit is. 

Úgy gondolom, hogy a vetélkedő során új információkkal bővítette  
mindenki ismereteit. 

Farsangoltunk 

Ebben a tanévben is megtartottuk a farsangi mulatságot.  

A programot fánk sütésével kezdtük, mivel ez az egyik farsanghoz kapcsolódó jellegzetes tevékeny-
ség. Miután mindenki belakmározott a fánkból, kezdődött a játékos vetélkedő. Többek között rejt-

vényfejtés, lufis tánc, fánk evés kéz nélkül szerepelt a feladatok között. Természetesen a csapatok ju-
talmazása sem maradt el. Végül a mulatságot a jelmezes felvonulás zárta, ahol ötletes jelmezekben 
táncoltak a gyerekek. Külön nem díjaztuk a maskarákat, mindenki ehetett tortát ebéd után.  

 

Farsangoló 
 

Elegünk van már a télből, 
Hóból, fagyból, hideg szélből, 

Jöttünk vígan maskarában, 
Tél bosszantó maszkabálba. 

 
Szóljon zene síppal, dobbal, 
Fusson a tél vándorbottal! 
Jöjjön tavasz hívó szóra 

Házunk előtt nyíljon rózsa! 
Aki itt van, mind erre vár,  

Kezdődjék már a karnevál! 



ZSANA 
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Farsangi meglepetés 

Nagyon megleptek bennünket a nevelők, mert  
farsangra egy vicces, zenés előadást varázsoltak 
elénk. A két főből álló társulat egy órás műsorban 
táncoltatott és énekeltetett meg bennünket. Nagyon jó 
volt hallani a régi idők meséinek zenéit, melyre  
mindenki vidáman táncolt. Az előadás során a g 
yerekek közül néhányat ki is hívtak szerepelni a  
színészek. Sajnos én nem szerepeltem. 

Nagyon élveztem ezt a farsangi meglepetést.  
Remélem lesz ilyen máskor is! 

Kakuk Gábor  

A tánc csodálatos világa 

Iskolánkban lehetőség adódott januárban, hogy néptáncot tanuljunk. Mivel mindig szerettem zenét hallgatni 
és táncolni, gondolkodás nélkül jelentkeztem rá a barátnőmmel. Szerintem a tánc nagyon sokat segít szemé-
lyiségünk fejlesztésében. Figyelmet, összpontosítást, kitartást igényel, miközben fejlődik mozgásunk, alakul 
esztétikai érzékünk. 

Nagyon vártam az első órát, ahol egy kedves tanárnő fogadott, Eszti néni. Minden órán játékos formában 
tanítja nekünk a néptánc alapjait. Nagyon sokat játszunk, ezzel melegítünk be az órai munkára. Sokszor 
hallgatunk népzenét, melyre táncolunk is. Megtanultam az órák során, hogy nagyon fontos egymásra figyel-
ni, összedolgozni, mert csak így érünk el eredményt. A tánc egyben közösségformáló erővel is rendelkezik. 

Kedden és csütörtökön vannak az órák, amit nagyon várok mindig. Nagy izgalommal várom az első fellépé-
sünket, mely augusztusban lesz a falunapon. 

Répás Renáta 
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A veszprémi állatkert 
A veszprémi Kittenberger Kálmán 
Növény- és Vadaspark Magyarország 
harmadikként alapított állatkertje. 
Az egykori szeméttelep helyén jött 
létre, mindössze 5 hónap alatt felépül-
ve, és 1958. augusztus 1-jén nyitották 
meg. A névadó Afrika-kutató,  
Kittenberg Kálmán emlékét  
mellszobor őrzi a Fejes-völgyi bejárat 
előtt. A vadaspark a veszprémi  
Fejes-völgyben és a Gulya-dombon 
található. 
A Madárröpde közvetlenül a Gulya-
dombi bejáratnál helyezkedik el.  
Magyarországon egyedülálló, de még 
Európában is ritkaságnak számító, 

5000 négyzetméter alapterületű, 16 méter belmagasságú, belső tavakkal, csobogókkal, pihenőhelyekkel 
kialakított madárröpde létesült 2015-ben. A röpdében elsősorban Dél-Amerika csodálatos madárvilága 
kerül bemutatásra. Itt az állatokat nem kívülről, hanem a látogatói útvonalon végighaladva szemlélhetjük 
meg. A téli hideget nem bíró madarak számára két madárház épült. 
Ahol a Gulya-dombi részről az ajánlott látogatási útvonal átvezet a Fejes-völgyi részbe, ott egy nagyobb 
füves területen, a fákon egy vörös vari csapat ugrál és mászkál, a látogatók pedig be is sétálhatnak közé-
jük. Ez a madagaszkári félmajom Magyarországon először Veszprémben szaporodott. 
A szemközti kifutóban a sörényes juhok élnek. A hozzájuk közeli kifutóban kapott helyet Magyarország 
legnagyobb bolíviai mókusmajom csapata. 2007-ben érkezett meg a fiatal hímekből álló Man-szigeti 5 fős 
csapat, mely a nemzetközi fajmegmentési program keretein belül került az állatkertbe. A ház másik  
oldalán levő röpdében hollók élnek. A közelben a szurikáták belső férőhelye kapott helyet. Az afrikai kis 
ragadozók számára természetesen külső kifutó is létesült, ahol a család egyik tagja állandóan felegyene-
sedve őrködik, ezzel váltva ki a látogatók rokonszenvét. A korábbi elefántkifutó sajnálatos megürülése 
2006-ban nehéz döntés elé állította az állatkert munkatársait, hogy milyen állattal töltsék meg Suzy  
megüresedett helyét. 
Végül – a látogatók segítségével – megszületett a döntés: 2007 nyarán készült el az átalakított kifutó és 
állatház, melyben egy dél-amerikai esőerdei életközösség lelt új otthonra: dél-amerikai tapírok érkeztek. 
A veszprémi az első állatkert, ahol kísérletet tettek két hím tapír összeszoktatására. Jelenleg apa és lánya 
lakik együtt (Hermanek és Radír). A kifutójukat az apella csukjásmajmok osztják meg. 
A tigriseket két nőstény (Kátya és Mása) és egy hím (Szása) szibériai tigris képviseli. Ezek a tigrisek a 
világ legnagyobb macskaféléihez tartoznak; a hím tigris akár 250-300 kilogrammosra is megnőhet. 
Az állatkert számos más faj mellett részt vesz a kárpáti hiúz fajmegmentési programjában is, ennek  
keretében került 2009-ben ide Barcelonából egy értékes génállománnyal rendelkező nőstény hiúz. Párja, 
Thor, 2010-ben érkezett meg a németországi Chemnitzből. Mindkét állat a fajkoordinátor rendelkezése 
alapján, egy előre kidolgozott tenyésztési programnak köszönhetően került Veszprémbe. 
A tigrisekkel szemközt látható a Kacagójancsi-ház és -röpde. A régi nagymacskaketrecek sem maradtak 
kihasználatlanul: a régi ketrecsor a felújítás után üvegfelületet kapott a látogató út felé, illetve a tetőzete is 
fényáteresztő. Itt most a sivatagi rókák élnek, akik minden bizonnyal élvezik a nyári kánikulában az üveg 
mögött megszoruló meleg levegőt, hiszen a szabadtéri kifutójukba a nagy melegek idején sem dugják ki 
az orrukat. 
Az állatkertben jelenleg 2 sivatagi róka látható. 
Ebben a kifutósorban kaptak helyet a világ legnagyobb rágcsálói közé tartozó tarajos sülök és a házinyu-
lak, de jelenleg láthatóak itt tengerimalacok is. Az régi oroszlánkifutóba és házba a szerválok költözhettek 
be. 
2011-ben érkeztek először hópárducok az állatkertbe. Waldi, a hím a lengyelországi Krakkóból, míg párja, 
Hara, az Egyesült Királyság-beli Broxbourne-ből utazott hazánkba. 

Slezák Szonja 
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ÁLLATSÁGOK 

Így neveld a galambod! 
Az őszi szünet egyik napján, amikor hazafelé bicikliztünk, megláttam egy galambot a földön, akinek 
lógott a szárnya. Persze rögtön odamentem és fölkaptam szegényt. Anyával megbeszéltük, hogy  
hazavisszük és addig nálunk maradhat, amíg meg nem gyógyul.  
Mikor hazaértünk anyával, összeeszkábáltunk neki egy ideiglenes 
otthont, ami nem volt más mint egy hatalmas papírdoboz. Az első 
pár napját ott töltötte, mert még kicsi volt, és nem tudtuk, hol van 
a kalitka. Amikor megtaláltuk a madárkalitkát, rögtön át is  
költöztettük, mert rászokott, hogy kiugrál a dobozból. Mikorra ez 
megtörtént, már elválaszthatatlanok voltunk, minden szabad  
percemet vele töltöttem.  
Aztán apa egy végzetes hibát követett el egyik este. Behozta a 
házunkba a madarat! Onnantól kezdve nem volt megállás. Egyre 
többször aludt bent, s mivel az idő fokozatosan lehűlt, így már a nappalokat is bent töltötte. 
Egyik nap, amikor hazamentünk, észrevettem egy vasdarabot a galamb szárnyában. Mivel a mamám 
vitt haza, így nem mentünk még az állatorvoshoz, de amint anya hazaért, már indultunk is. Szerencsé-
re nem kellett sokat várakoznunk, mert az orvosnál nem voltak sokan. Mikor sorra kerültünk, az  
orvos hamar kiszedett szegény állat szárnyából egy légpuskatöltényt.  
Az elkövetkezendő napokban fokozatosan eltávolodtunk egymástól, mert nekem iskolába kellett   
mennem, s mert ő is nőtt és változott a személyisége. Kezdtek rossz, sőt mi több idegesítő szokásai 
lenni: az emberek fejére szállt, zörgött a ketreccel és mindenhova odapiszkított. Már én sem viselked-
tem vele úgy, mint amikor hozzánk került, ezért egyre inkább apa lett a kedvence. Ez így ment  
heteken keresztül.  
Anya rendelt neki egy csomagot azt remélve, hogy az majd karácsonyra megérkezik, de sajnos csak 
januárban ért ide. Ekkorra a galambbal már ellenségek voltunk. A csomag tartalma egy madárpelenka 
volt. Mondhatom igen viccesen nézett ki benne.  
Ismét lett egy furcsa szokása: órákra elrepült, aztán meg visszajött. Ahogy a napok teltek, egyre több-
ször és hosszabb ideig volt távol. Aztán bekövetkezett, amit egyikünk sem akart: egyik nap, nem is 
olyan régen, kicsuktuk, mert már megint nem bírt magával. Na ő erre úgy döntött, elköltözik.  
Reménykedtünk abban, hogy visszajön, de nem így lett. 
Bár életem egyik legjobb élménye volt, hogy segíthettem neki, mégis meg kellett tanulnom, hogy a 
madaraknak a legjobb a természetes közegükben.  

Slezák Szonja 

SPORT 

Úszás 

Sándor Bianka, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola második osztályos tanulója 50 mé-
teres hátúszásban I. korcsoportban ezüstérmet szerzett a Diákolimpia Megyei döntőjében, valamint 
Paplógó Hunor, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Zsanai telephelyének tanulója 50 
méteres gyorsúszásban és 50 méteres hátúszásban is ezüstérmet szerzett a Diákolimpia Megyei 
döntőjében.  

– Hogy hívják az internetes kísértetet? 
– ??? 

– Pont huuúú. 
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Területi  diákolimpiai eredmények 

A február 19-én megrendezett megyei területi diákolimpia 
döntőjében eredményesen versenyeztek iskolánk tornász 

fiúi!  

Az eredmények: 
I. korcsoport: Locskai Levente VI., Vanyek Zoltán V., Horti 

Olivér II., Grobál Dániel I. 
II. korcsoport: Grobál Péter VI., Máriás Gábor V., Mester 

Benett IV., 
Szántó Lóránt III., Majoros Máté II. 

III. korcsoport: Kajdocsi Noel VI., Tóth Péter IV., Bozóki 
Dániel II. Máté Koppány I. 

A pontot szerzők résztvehetnek a március 19-20-i budapesti országos diákolimpia döntőjében! 

Tornász fiú csapataink a Magyar Torna Szövetség által rendezett versenyen eredményesen szerepeltek: 

Serdülő II.oszt 
Fazekas DSE “A” csapat negyedik hely 

(a csapat tagjai: Kajdocsi Noel, Majoros Máté, 
Mester Benett, Szántó Lóránt) 

Fazekas DSE “B” csapat nyolcadik hely 
(a csapat tagjai: Macska Szabolcs, Maráczi Donát, 

Tislér Bence) 

Kadett II. osztály negyedik hely (a csapat  
tagjai: Bozóki Dániel, Macska Dominik, Máté  

Koppány) 

Tóth Péter emlékverseny 
2022.03.12-03.13. Fit Kid Országos II. és I. osztályos egyéni és csapatverseny 

A Halas Fitness Egyesület e hétvégén rendezte meg a Tóth Péter emlékversenyt,  
melyen iskolánk két versenyzője is megmérette magát. 

Tanulóink eredményei: 

Takács Hanna Bíborka 3.a osztály 
II. osztály “B” kategória 1. korcsoport: 
Kiscsapat: “Africa” fantázianevű gyakorlat: országos 2. hely 
II. osztály “B” kategória 1. korcsoport: 
Nagycsapat: “Farao” fantázianevű gyakorlat: országos 4. hely 
Egyéni: Országos 11. és a Fazekas Iskola különdíja 

 

 
Hirsch Lizi 5.a osztály 
I. osztály 3. korcsoport 

Egyéni: “Ederlezi” fantázianevű gyakorlat: országos 3. hely 
és a Fazekas Iskola különdíja 
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A Magyar Diáksport Szövetség által megrendezett Diákolimpián ismét remekeltek a Fazekas tornászai. 

A III-IV. korcsoportban a Mádai Gellért, Tóth Péter, Kajdocsi Noel, Bozóki Dániel, Tislér Bence, Máté 
Koppány alkotta csapat I. helyezést ért el. 

Az I. korcsoportban Macska Norbert Olivér, Locskai Levente, Takács Balázs, Grobál Dániel, Horti Oli-
vér szintén az I. helyen végzett. 

Edzőjük Tóth István és Melkvi Tibor. 

Diákolimpia egyéni helyezések: 

I. Korcsoport: 
2. Takács Balázs 
5. Grobál Dániel 
9. Horti Olivér 

30. Macska Norbert Olivér 
52. Locskai Levente 

II. Korcsoport: 
7. Majoros Máté 
13. Szántó Lóránt 
14. Mester Benett 
39. Máriás Gábor 

46. Macska Szabolcs 

III-IV. Korcsoport 
5. Mádai Gellért 

12. Máté Koppány 
17. Bozóki Dániel 

24. Tóth Péter 
39. Kajdocsi Noel 
52. Tislér Bence 

III-IV. Korcsoport Egyéni, szabadon  
választott gyakorlat: 

4. Mádai Gellért 
5. Tóth Péter 

7. Máté Koppány 



DIÁKTÁRLAT 
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Nyikos Boglárka 

Kiss Krisztián 

Balázs Amanda Maja 

Berki Lilla 

Kátai Letícia 
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Tudtad? 
1999 óta február 21-én a nemzetközi anyanyelvi napot ünnepeljük. 

 
Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és a lélekről 

(részlet) 
Magyarul: Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,  

gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.  
Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem.  

Fontosabb annál is, hogy magyar vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge.  
Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.  

Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatok meg igazán.  
Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. 

 
A magyar kultúra napja 

 
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey  
Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett példákra 
épített költeményét - a Himnuszt. 
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szentel-
jünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz  
kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával 
kapcsolatos díjakat: az Apáczai Csere János-díjat, a Brunszvik Teréz-díjat, az Éltes Mátyás-díjat, a 
Karácsony Sándor-díjat, a- Kiss Árpád-díjat, a Németh László-díjat, a Szent-Györgyi Albert-díjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A víz világnapja 
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián  
kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a  
kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy 
óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. 

Rajzolj egyszerűen 
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A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Magyar Anna, Slezák Szonja, Höss Anikó, Szécsi Petra, Ferenczi Csanád 

F A Z É K  

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 
Megjelenik évente 4 alkalommal.  

Készítik az iskola újságíró szakkör tagjai. 
Felelős kiadó: Kárász Péter, intézményvezető 

Főszerkesztő: Dunainé Czmorek Melinda 
Számítógépes szerkesztés: Sárosi Albert 

Gondoltad volna? 
A bálna 

Egy kifejlett hosszúszárnyú bálna nagyobb és súlyosabb, mint egy busz. Ennek ellenére ez a hatalmas 
emlős rendkívül mozgékony. Hogyan képes erre? A titok részben az uszonyán lévő dudorokban rejlik. 
A legtöbb bálna és más cetféle melluszonyának az elülső része sima, ám a hosszúszárnyú bálnáén 
nagy dudorok vagy csomók találhatók. Úszás közben a víz áthalad a csomók fölött, így sok-sok apró 
örvény képződik. A dudorok olyan módon terelik a vizet, hogy felhajtóerő jön létre. Ennek köszönhe-
tően a bálna könnyebben tud felfelé úszni, és nem lassul le akkor sem, ha nagy szögben kitárja az 
uszonyait. Ilyen szögben pedig a dudorok a víz ellenállását is csökkentik, ami nem elhanyagolható 
előny, ha arra gondolunk, hogy a bálna uszonyának a hossza egyharmada az állat testhosszának. 
 
Gondoltad volna? A kutatók ezt megfigyelve hatékonyabb kormánylapátokat, vízturbinákat, szélmal-
mokat és helikopterszárnyakat terveznek. 

- Miért olyan szűk SuperMan ruhája? 
- Mert S-es 


