
 

FAZÉK 
XXVIII. évfolyam   4. szám 

2022. június 

A KISKUNHALASI FAZEKAS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA  lapja 

Nyár van! 

Június 15. Hát eljött ez a nap is. Mindannyian az utolsó 
csengetést vártuk, a tanár szavait. Nem volt hosszú ez a 
délelőtt. Amikor játszunk, sosem hosszú. De most itt a 
pillanat.  

-Gyerekek, mindenkinek szép nyarat kívánok, pihenjétek 
ki magatokat! -szólt kedvesen és pakolni kezdte az aszta-
lán a rengeteg papírt, ami a tanév alatt csak gyűlt és 
gyűlt. Mondanom sem kell, az iskola ezzel jár, sok dolgo-
zattal.  

Összenéztünk a barátaimmal és erélyesen, szívhez szóló-
an mi is jókat kívántunk neki. A táskáink már rég készen 
álltak, várták, hogy felkapjuk őket és kiszaladjunk az ut-
cára. Mikor kiértünk, nagyot sóhajtottunk és hangos ne-
vetésben törtünk ki. Az egész nyár itt áll előttünk, és el-
dönthetjük, mikor ugrunk fejest a kalandokba, a játékba 
és az izgalmakba. Az iskola utoljára megveregeti a há-
tunk, és nyugodt szívvel elenged, mert tudja, most fonto-
sabb a pihenés és szeptemberben úgyis visszatérünk. 

Egy rövid megbeszélés után elindultunk a parkba, hogy 
ezzel hivatalosan is megkezdjük a legjobb három hóna-
pot, és elkiáltsuk magunkat: 

 -Nyár van!  

Magyar Anna 

Naptár 1. 

Pályázatok 2-3. 

Rendezvények 4-7. 

Tanárinterjú 8. 

Versenyek, eredmények 9. 

Balotai (kis)Fazék 10-14. 

Zsana 15. 

Állatságok 16-17. 

Sport 18-20. 

Diáktárlat 21. 

Ti írtátok 22. 

EZ+AZ 23. 

A tartalomból: 

Április 11. A magyar költészet napja 
Április 16. A holokauszt áldozatainak  
 emléknapja 
Április 22. A Föld napja  
Április 29. A tánc világnapja 
Május 1. A munka ünnepe  
Május első vasárnapja anyák napja 
Május 10. Madarak és fák napja 
Május utolsó vasárnapja gyermeknap  
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 
Június első vasárnapja pedagógusnap 
Június 5-6. Pünkösd 
Június 11. Ballagás 
Június 18. Tanévzáró 

Naptár 

 
Mészely József 

Várom már a vakációt 
  

Várom már a vakációt, 
Hogy úsztassak papírhajót, 

Eregessek sárkányokat, 
Szél útjain csavargókat. 

Másszak fára, dombra, hegyre, 
Utazhassak a tengerre: 

Fogjak rákot s fürge halat, 
Hűs árnyékú füzek alatt. 

Víg csapatban focizhassak, 
S lepkék után rohangáljak, 
A tisztáson vagy a réten, 
Lebarnulva, jókedvűen. 
Késő estig csatangoljak, 

Bogarásszak, madarásszak, 
Nem gondolva évkezdésre, 

Csengő szavú szeptemberre. 



  

PÁLYÁZATOK 
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Kalandra programozva! 
NTP-INNOV-21-0124 – Szegedi tanulmányút  

Ebben a rövid kis cikkben szeretnénk beszámolni nektek az Nemzeti Tehetség Program program keretében szer-

vezett szegedi kirándulásunkról. 

Első programként ellátogattunk  a Szent-Györgyi Albert Agórába, ahol 
egy informatika történeti kiállítást néztünk meg. Egy nagy tudású  
idegenvezető kísért körbe minket. A technológia kezdetétől egészen a 

mai modern találmányokig sok érdekességet láthattunk. Ezek közül  
számunkra a legérdekesebb az óriás padlórobot és a Neumann János 
kiállítás volt. Láttunk még régi telefonközpontot és számítógépet is. 

A kiállítás megtekintésének végén régi számítógépes játékokat, progra-

mokat próbálhattunk ki, amire a fiúk egyből lecsaptak, így nekünk,  
lányoknak nem nagyon hagytak helyet. Ebédünket a Tüdérkonyhán  
fogyasztottuk el jó hangulatban. 

Utunk a Szegedi Egyetem felé vezetett tovább, ahol Ignácz Ferenc 

fizikus egy nagyon érdekes és egyben izgalmas előadást tartott  
nekünk a fizika érdekességeiről. Később betekintést nyerhettünk az 
egyetem laborjaiba is, ahol a lézeres vágás fortélyait és a mikroré-

szecskéket vizsgálhattuk meg.  

Ezt követően szabadidős programként a Tisza partján gyönyörköd-
tünk a kilátásban. 

Eztán jött a nap fénypontja, ellátogattunk a Code Game szabaduló-
szobába, ahol 3 csoportban próbára tehettük tudásunkat. A mi csapatunk feladata a Mona Lisa festmény darabja-

inak megtalálása volt. 60 percünk volt kiszabadulni, ez tette izgalmassá a játékot. Az utolsó 10 percben kis  
segítséget is kaptunk, így sikerül kijutnunk időben. 

Nagyon élvezetes volt ez a nap, sokkal jobb volt így tanulni, mint tantermekben ülve. 

Kazi Réka, Ambrus Dóra  
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PÁLYÁZATOK 

Határtalan boldogság  

 

 „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”  

                                                                                               (Széchenyi István) 

Már nagyon vártuk az utazás napját. Hat nap szabadság, kirándulás, túrázás, barátkozás! 

A kedd hajnali indulás után az első nap kissé fáradtan telt. Buszozás, kiszállás, újabb  

buszozás. Ezt a monotóniát érdekes helyszínekkel igyekeztünk „feldobni”: Déva vára,  

Vajdahunyadvár, Segesvár és Gyulafehérvár. Este 8 óra felé érkeztünk meg szálláshe-

lyünkre, Gyergyóújfaluba. Itt engedhettünk le igazán a finom vacsora elfogyasztása után. 

A következő napokban többek között természetjárás következett. Jártunk hágón, völgy-

ben, hegytetőn, szorosban, barlangban, erdőben, tavaknál és bányában. Mélység és ma-

gasság, s megannyi lenyűgöző részlet! 

Ellátogattunk múzeumba, templomba, 

várba, néztünk szobrot, épületet, s  

közben bemutattunk egy-egy híres em-

bert is. Történelem, irodalom, honisme-

ret, néprajz jelent meg előttünk kézzel-

fogható, érthető formában. A táncház 

keretében megismerhettük, sőt ki is 

próbálhattuk a helyi táncokat, hallgat-

hattuk a népdalokat. A helyi fiatalok 

vezettek be a tánc világába, ami nagy 

örömet jelentett nekünk.  

Most próbáljuk rendezni élményein-

ket, hiszen annyit kaptunk ettől az  

úttól, hogy ez nem is olyan egyszerű. 

Osztályfőnökeink remek programot 

állítottak össze, s nekünk „csak” annyi 

volt a feladatunk, hogy nyitott szem-

mel és szívvel járjuk végig ezt a  

fantasztikus vidéket. 

Amit soha nem feledünk: fazekasko-

dás Korondon, túrázás a Súgó-

barlanghoz, lépcsőmászás a tordai  

sóbányában … 

Élmények, kalandok, találkozások, elcsodálkozások. Köszönjük, hogy ott járhattunk!!!! 

A kiránduló diákok 



RENDEZVÉNYEK 
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Szülők-Nevelők bálja 

A pandémia miatt hosszabb ideje nem volt lehetőségünk megrendezni a hagyományos is-
kolai bálunkat. Nagyon szurkoltunk, hogy a Fazekas iskola fennállásának ötvenedik évfor-
dulójára ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy bármi megakadályozza a rendezvényt- mond-
ta nyitó beszédében Kárász Péter, igazgató.  

Ezután több, az ötven évvel ezelőtti iskolanyitással kapcsolatos emléket elevenített fel új-
ságcikkek és visszaemlékezések alapján. 

Összeállt a Fazekas torta is. Ugyan csak papírból készült, de minden szelete meglepetést 
rejtett. Ezeket a tombolán lehetett megnyerni, és a közönség csak ekkor juthatott hozzá az 
igazi meglepetések sorához.   

Neves vendégeket fogadhattunk. Jankovszki Zoltán a megyei közgyűlés képviselője, Bá-
nyai Gábor országgyűlési képviselő, Fülöp Róbert polgármester úr is megtisztelt bennün-
ket. A szokásos műsort a szülők és a nevelők közös tánckara nyitotta, majd a Blues Boots 
és a Pacsirták formáció idézte a 70-es évek dalait. Hiszen a bál mottója is ez volt: „1972 - 
beat korszak”. Ez a dátum az iskola átadásának időpontja is. A fergeteges hangulatú zené-
ről DJ Szasza gondoskodott. Nem is volt gond a sok táncos lábbal, hajnalig ropták a kitűnő 
hangulatban a parketten. 

A bál jótékonysági célkitűzése az idén több területet is megsegíthet. Első sorban az alsós 
játszó udvar játékait kívánjuk a bevételből bővíteni, továbbá szeretnénk támogatni a bevé-
telből a „Fazekas 50” ünnepségsorozat több eseményét és a megjelenő jubileumi kiadványt 
is.  

Köszönjük a résztvevőknek, köszönjük a támogatóknak és a szervezőknek ezt a nagyszerű 

hangulatú estét! 

Kárász Péter 
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RENDEZVÉNYEK 

XXII. Fazekas Kupa – Tóth Péter emlékverseny 

Május 7-én, szombaton került megren-
dezésre a hagyományos Fazekas Kupa 
tornaverseny. Az idén rekord számú  
csapat és versenyző jött el hozzánk az 
ország több pontjáról. Korán reggel  
bemelegítéssel kezdődött a versenynap. 
Budapest, Szekszárd, Dunapataj, Páty, 
Gyomaendrőd és két halasi intézmény 
tornászai készülődtek a megmérettetés-
re. 

Ebben a tanévben először Tóth Péter 
emlékverseny is volt a Fazekas Kupa a 
tavaly tragikusan elhunyt tanár és edző 
kollégánk emlékére. A Kiskőrösi Tan-
kerületi Központ támogatásával egy 

gyönyörű ólomkristály serleg vándordíj tálált a versenynapon gazdára, amit 
a képen is lehet látni. A díj jelképes, csillogása Péter csillogó tehetségét,  
keménysége pedig a kemény sportembert idézi fel nekünk. Az idén a TFSE 
csapata vihette haza, hogy aztán a következő években eljuthasson más neves 
tornaközpontokba is. Őrizze ezzel a kiváló testnevelő emlékét! 

Az I. korcsoportban a Testnevelési Egyetem nyert, a Fazekas-iskola és a 
Szekszárd előtt. A II. korcsoportban szintén a fővárosiak nyerték meg az 
aranyérmet, a házigazdákat, a szekszárdiakat, valamint a gyomaendrődieket 
megelőzve. Egyéniben viszont kiskunhalasi siker született, Majoros Máté 
volt az első helyezett. A III-IV. korcsoportban nagy csata volt a két halasi 
klub között. A versenyt a Fazekas nyerte 35 századdal megelőzve a  
Sziládyt, a harmadik helyen a Páty, a negyediken a Testnevelési Egyetem, 
míg az ötödiken a Szekszárd végzett. Egyéniben taroltak a halasiak: Mádai 
Gellért, Tóth Péter, Juhász Ádám, Jósa Milán,  Rádi Ádám volt a sorrend. 

Nagyszerű verseny volt, sportszerű és halasi szempontból nagyon eredmé-
nyes. A zárásra a Paczolay Gyula Tornacsarnokban felsorakozott verseny-
zők előtt köszönte meg Kárász Péter a szervezők és a szülők áldozatos mun-
káját és a magas színvonalú verseny lebonyolítását. 

 

Kárász Péter 

Így játszunk mi! 

 



RENDEZVÉNYEK 
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Ünnepélyes keretek között zajlott le iskolánk 2022-es Diáktárlatának megnyitója. 

Kárász Péter, intézményvezető nyitóbeszéde és rövid történelmi összefoglalója után fotóversenyünk  
hivatalos díjkiosztója következett, melyet vendég fotósaink szavai követtek. 

Szabó Edina, Anda Péter és Kis Csaba tapasztalataik megosztása mellett gyakorlati tanácsokkal látták el 
fotósainkat. 

A hasznos és rendkívül érdekes beszédek után az emeleten folytatódott a program, ahol iskolánk színját-
szói a régmúlt halasi vásárok hangulatát elevenítették fel nagy sikerrel. 
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RENDEZVÉNYEK 

A költészet napja 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-
én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 
költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a  
magyar líra előtt.  

Iskolánk rendhagyó módon ünnepelt idén. A belső udvarban 
verskertet hoztunk létre. A tanulók idézeteket írtak, s azokhoz 
illusztrációt készítettek. Az elkészült művekkel a kertet díszítet-
tük. Így már reggel színpompás látvány fogadta az iskola tanu-
lóit, dolgozóit. Kivirágzott a verskertünk, s gyümölcsöt is ho-
zott mindenki örömére. 

Dunainé Czmorek Melinda 

Idén is megrendezte iskolánk fotóversenyét, mely már tavaly is nagy sikert ért el diákjaink körében. 

A beküldött képeket két korcsoportban, három kategóriában pontozta a három tagú zsűri. 

A maximálisan elérhető pontszám 90 pont volt. 
 

Eredmények: 
 

Fődíj: 

Lakos Liza 8a, állat kategória 85 pont 
 

Alsótagozat – Állat kategória: 

1. Kránicz Janek 1.a 76 pont 

2. Balogh Csenge 3.b 74 pont 

2. Takács Hanna Bíborka 3.a 74 pont 

Alsótagozat – Ember kategória: 

1. Takács Hanna Bíborka 3.a 71 pont 

2. Balogh Csenge 3.b 67 pont 

2. Berki Emese 3.b 67 pont 

Alsótagozat – Tájkép kategória: 

1. Berki Emese 3.b 75 pont 

2. Takács Hanna Bíborka 3.a 74 pont 

3. Kránicz Janek 1.a 73 pont 

Felsőtagozat – Állat kategória: 

1. Kránicz Anna 5.a 78 pont 

2. Török Réka 6.a 76 pont 

3. Juhász Hajnalka 6.a 74 pont 

Felsőtagozat – Ember kategória: 

1. Danka Gábor 6.a 73 pont 

2. Kránicz Anna 5.a 72 pont 

3. Németh Melinda 6.b 71 pont 

Felsőtagozat – Tájkép kategória: 

1. Kránicz Anna 5.a 83 pont 

2. Solti Hanna 8.b 77 pont 

3. Pálinkás Zsófia 7.b 76 pont 
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TANÁRINTERJÚ 

Tanárinterjú sorozatunkban Sárköziné Vágó Rózsa tanárnővel beszélgetünk,  
aki biológia-kémia szakos tanár, a balotai iskola 7. osztályának osztályfőnöke. 

 
Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
Általában 2-3 db négyes került a bizonyítványomba (rajz és testne-
velés), de voltam több alkalommal is kitűnő. 
Kedvenc tantárgyaim a környezetismeret - biológia, a matematika 
és később a kémia volt. 
Miért éppen a tanári hivatást választotta? 
Egy pályaválasztási teszt már hetedikes koromban „kidobta” a  
tanári pályát, de akkor még nem volt határozott elképzelésem.  
alán orvos? Ez a gondolat azonban nem tartott sokáig, ugyanis a 
felvételi tantárgy, a fizika nem ment. Tulajdonképpen anyukám 
vetette fel, hogy a gyerekeket szereted, jól kijöttél velük mindig. 
Győzött a dolog. 
Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 
Legfontosabb, hogy mindig vidám, mosolyogjon a gyerekek között. Szeresse a munkáját, legyen empatikus 
és türelmes.  
Kitől tanult a legtöbbet az elmúlt évek során? 
Konkrét személyt nem tudnék kiemelni, de a munkámra hatással volt, amikor bekerültem ebbe a tantestü-
letbe. Rengeteg új ötletet kaptam, sok módszert megismertem és kipróbáltam. 
Van bármi, amiról régóta álmodozik, hogy megcsinálja, de eddig nem tette? 
Különleges álmom nincs. Nagyon szeretek utazni, de sajnos nem minden hova juthatok el. Ilyen például 
Franciaország Loire-völgye vagy a Grand-kanyon. Talán egyszer.  
Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 
Szívesen bringázom. Imádom a Balatont!! 
Ha szuperhős lehetne, milyen szupererőt választana magának? 
Erőt szeretnék kapni, mint Batman. Kiűzném a rossz dolgokat és a hazugságot az életünkből.  
Köszönjük, hogy a Fazék rendelkezésére állt és válaszolt a kérdéseinkre! 

Az interjú elkészülte után kaptuk a hírt, hogy Sárköziné Vágó Rózsa tanárnő kapta idén a  
Szilády Áron Társaság Pro Iuventute díját. Szeretettel gratulálunk! 

INTERJÚ 

Ballagó újságíró 
Magyar Anna 8.a osztályos tanuló már 5. osztályos kora óta ak tív tagja az újságíró szakkörnek . Mi-
vel az idei tanévben elballag, búcsúképpen vele beszélgettünk. 
Mikor csatlakoztál az újságíró szakkörhöz? 
Mikor ötödikes lettem, szóval a felső kezdetekor. 
Miért ezt a szakkört választottad? 
Nagyon megtetszett, főleg azért, mert mindig is szerettem az írást. Érdekelt és ki akartam próbálni, hogy 
milyen. Aztán pedig, amint látszik nem hagytam abba.  
Miért tartod vonzónak az újságírást, szerkesztést? 
Gyerekkorom óta vonz ez a világ, alkotni, készíteni valamit. Szeretem, hogy egy-egy dolgot írásban is 
megörökítünk, úgy gondolom, hogy ilyenkor csinálunk valami maradandót. 
 Szerinted milyen egy jó újságíró? 
Szerintem legyen határozott viszont nyitott, mert vannak témák, amikben pártatlannak kell maradni. A 
kedvesség és a tisztelet nagyon fontos, ha esetleg interjút folytat valakivel. Olyan, akit érdekel a világ és 
mindenféle dolog, amiről írni lehet. 
A jövőben szándékozol-e újságírással foglalkozni? 
Szerintem komolyabban nem, de hobbi szinten jó volt vele foglalkozni. Tetszett! 
Köszönjük szépen az interjút! Sok sikert kívánunk a továbbiakhoz! 
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VERSENYEK, EREDMÉNYEK 

Járási angol nyelvi verseny 

 

Április 27-én rendezte meg a Tankerület a 
járási angol nyelvi verseny döntőjét. Isko-
lánkból Nagy Lilien 8.a osztályos tanuló az 
előkelő második helyen végzett.  
Gratulálunk neki az eredményhez! 

Felkészítő: Csányi Andrea 

TEKÓ-Olimpia 

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és 
Technikum általános iskolásoknak rendezett tanulmányi 
versenye, a TEKÓ-Olimpia. 

7. évfolyamos tanulóink remekül szerepeltek ezen a  
megmérettetésen. 

 
1. helyezett: Makai Márkó 

felkészítő tanára: Hegedüsné Solymosi Ildikó 
2. helyezett: Patai Péter  

felkészítő tanára: Hegedüsné Solymosi Ildikó 

Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny 

A 7. évfolyamos tanulóink továbbjutottak a verseny II. fordulójába, ezt követően ünnepélyes  
eredményhirdetésre is meghívták versenyzőinket Kecskemétre. 

 
Makai Márkó 7.b IV. helyezett, 

Szanda András 7.b VII. helyezett lett. 
 

Felkészítő tanáruk Hegedüsné Solymosi Ildikó. 
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BALOTAI (kis) FAZÉK 

Őri István: Nyárköszöntő 
Véget ér 
a hideg tél 
elszalad 
a tavasz már 
virágos rét 
fecskenóta 
itt a nyár! 
itt a nyár! 
Végre itt vagy 
végre itt vagy 
Aranyszemű Napsugár! 

BÚCSÚZUNK 

Véget ért a 2021/2022-es tanév és az általános iskolai tanulmányok a 8. osztályos diákjaink számára. 
Eljött a búcsú pillanata. Elhagyják a balotaszállási iskolapadot és indulnak tovább az álmaik felé. Sok 

sikert kívánunk nekik az életben!  
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Az elmúlt negyedév eseményei 

 

Március 11-én megemlékeztünk az 1848-49-es forradalomról és sza-
badságharcról. Igazgató néni az események felelevenítése mellett né-
hány érdekes információt is elárult például a kokárdáról és a Nemzeti 
dalról. Bálint Antal Szilárd el is szavalta Petőfi  
Sándor lelkesítő versét, amelynek refrénjét az iskola minden  
diákja közösen zengte a folyosón. Méltó és felemelő volt!   

Március 26-án Budapestre látogatott a 3. osztály. A kirándulás során 
megtekintették a Parlamentet és kikapcsolódtak a Csodák Palotájá-
ban.  

Április 4-én a 2. osztályos anyukák és nagymamák, május 2-án pedig 
a 8. osztályos szülők-nagyszülők leptek meg bennünket sütivel a Finomságok Napján, így ismét gyarapodott 
az iskola pénztárcája. Az idei tanév utolsó sütinapját június 7-én tartja a 4. osztály. Köszönjük a támogatást! 

Április 9-én került sor az SZMK bálra. Két év kihagyás után bálozhattunk végre együtt. Rengeteg támoga-
tást és felajánlást kaptunk, amelyet ezúton köszönünk szépen a gyerekek nevében!  

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba látogattak 3. osztályosaink április 29-én. A tanulmányi 
kiránduláson kerülhettek közelebb a gyerekek a jelent is meghatározó múlthoz, történelmünkhöz. 

Május 9-én, hétfőn Gordon maci ismét visszatért iskolánkba. A rendőrség által indított bűnmegelőzési játék 
immár harmadszor vendégeskedett Balotaszálláson. A 7. és 8. osztályos diákok interaktív feladatok megol-
dásával jutottak el az öt lakattal megbilincselt Gordon kiszabadításához.  

Idén két alkalommal is részt vehettek a Lázár Ervin Programban 2. osztályos diákjaink. Második alkalom-
mal május 10-én a bócsai Vince Lovardába látogattak, ahol őshonos állatokat tekinthettek meg.  
Természetesen szórakozásra is volt lehetőség. 

Erdély…Határtalanul: május 10-17.  
Nagyné Bajnai Adrienn balotai kísérő pedagógus összefoglalója 

A Határtalanul pályázat keretében hét hetedikes és öt nyolcadikos  
tanulónkkal és a székhely iskola diákjaival együtt egy fantasztikus erdélyi 
kiránduláson vettünk részt. 

Rengeteg gyönyörű természeti helyet és történelmileg jelentős várost  
bejártunk. Már az odafelé vezető úton megtekintettük Vajdahunyad várát, 
Gyulafehérváron az István király korabeli Szent Miklós templomot, a  
segesvári Diáklépcsőt. Komfortos, szép szállás, és isteni vacsora várt  
bennünket Gyergyóújfaluban.  

Másnap megtudtuk, hogy a libáni kőfejtőből származik a bajai főtér  
macskakő burkolata, majd a medvék nyomába eredtünk a Csicsaj-dűlőn. A 
túra alkalmával lélegzetelállító magaslatokon jártunk, ahonnan fantasztikus 
volt a kilátás. A napot a rengeteg kürtőskalács koronázta meg.  

A harmadik napon fociztunk a helyi iskola diákjaival, majd újra túracipőt húztunk és felmásztunk a Súgó-
barlanghoz, hogy megcsodáljuk a cseppköveket és a denevérek élőhelyével ismerkedjünk. Meghallgattuk a 
Gyilkos-tó legendáját, majd hitetlenkedve néztük a vízből kiálló facsúcsokat. Ezután a Békás-szorosban  
túráztunk. Bennünket, alföldi gyerekeket lenyűgöztek, teljesen magukkal ragadtak a hatalmas, meredek 
hegyoldalak, a zúgva rohanó sebes folyású patak. Még a függőhídon is átkeltünk! Fantasztikus volt! 

A következő napon a zetelaki víztározó gátján nézelődtünk, csodáltuk a szejkefürdői székelykapukat, majd 
Korondra mentünk. Itt megismerkedtünk a taplász mesterséggel, a székelykapuk szimbólumaival, a végén 
pedig kipróbáltuk a fazekas mesterséget.  
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Az utolsó napon a nyolcadikosok a brassói 7 létrához utaztak, sőt, félelmüket legyőzve fel is másztak 
rajtuk. A hetedikesek programja Csíkszeredán indult, majd egy üdítő bobozással folytatódott. Az ezer-
éves határ felfedezése után Mádéfalvát ejtették útba. 

Sajnos, mint minden utazásnak, ennek is eljött a vége. Persze, a hazaút sem volt eseménytelen! Korán 
indultunk, hogy Marosvásárhelyen sétálhassunk egy nagyot a várnegyedben, majd a Tordai-hasadékot 
útbaejtve bámészkodhassunk és játszhassunk egyet a sóbányában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összes programot a székely vendégszeretet tette teljessé. Nagyon elfáradtunk, de élveztük a kirándu-
lás minden pillanatát. 

Köszönjük szépen a lehetőséget, a szervezést, a fuvarozást, a sok finom vacsorát! Felejthetetlen volt!  

Míg „öreg” diákjaink kirándultak, addig az iskolában az utánpótlást fogadtuk. Iskolatáska nyitogató 
programunkon május 13-án a leendő elsős nebulók kóstolhattak bele az iskolai életbe és a tanulásba.  
Reméljük, sikerült kedvet csinálni!  
 
A mesék birodalmába utaztak ’Mesés pizsamaparti’ programunk résztvevői. Május 20-án este játékos, 
mesés vetélkedő várta a gyerekeket, majd közös meseolvasás és az iskolában eltöltött éjszaka követke-
zett. Izgalmas lehet ott aludni, ahol mindig csak tanulunk, igaz?  Reméljük, folytatódhat a hagyomány! 
 
Szintén Ópusztaszerre látogatott el a 4. osztály május 24-én. A nemzeti emlékhely számtalan látnivalója, 
programja megelevenítette, kézzel foghatóvá tette a múltat diákjaink számára. 

A 2021/2022-es tanév még előttünk álló programjai: 
 

Május 28. Gyereknap 
Május 30-június 1. Erzsébet tábor 

Június 9. Sportnap 
Június 10. Pikniknap 

Június 18. Ballagás, tanévzáró 
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Versenyek, amelyeken részt vettünk az elmúlt negyedévben: 
 
A 3. osztályos Szabó Tamara a járási alsós mesemondó versenyről másodikként jutott tovább a tankerületi 
megméretésre. Az online megrendezett versenyen az előkelő 2. helyezést érte el korcsoportjában.  
 
A tankerületi angol verseny járási fordulóját a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium szervezte. Az online 
módon lebonyolított megmérettetésen Szegedi Dávid 4., Macska Martin 5., Tartott Vilmos a 8. helyet  
szerezte meg. 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány, valamint a Kecskeméti Művészeti Szakkör Táj- és természetvéde-
lem témakörben kiírt közös rajzpályázatán vettek részt és kaptak oklevelet tanulóink: Székely Hunor  
Bendegúz, Jónás Hanna, Kazi Csenge, Kovács Dominik, Harkai Fanni, Hódi Katalin, Szabó Tamara,  
Beszedics Barbara, Császár Csanád, Harkai Edina, Jakab Noémi. 
 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rajzpályázatán vettek részt 4. osztályos tanulóink a 
felsős Kádár Ervinnel kiegészülve. Az év madarát a zöld küllőt kellet ábrázolni. 

 
A Kiskunsági Nemzeti Park által szervezett Tavaszköszöntő elnevezésű  
levelezős természettudományi vetélkedőn eredményesen szerepelt a 6.  
osztály csapata: Császár Csanád Róbert, Falubíró Vivien és Márton Roxána. 
 
Március 28-án Tompán került sor a Városi József Matematika Emlékversenyre. 
Az 5. osztályos Beszedics Barbara 2. lett korcsoportjában. További résztvevők: 
Bálint Antal Szilárd, Császár Szonja Janka, Tartott Zsigmond, Császár Csanád 
Róbert, Csernák Maja Fédra, Szegedi Dávid, Tartott Vilmos. 
 
A délvidéki általános iskolák részvételével rendeztek atlétikai versenyt  
ezúttal is Kunfehértón május 19-én. Sok gyerek vehetett részt Balotaszállásról és 
sok éremmel tértek haza. 

DIV Egyéni eredmények:  
 
Mezei István Krisztofer: távolugrás 3. helyezés, kislabda hajítás 3. helyezés. Bálint Milán Tamás:  
távolugrás 2. helyezés. Hódi Katalin: távolugrás 3. helyezés. Tartott Zsigmond: távolugrás 2. helyezés, 60 m-
es síkfutás 2. helyezés. Farkas Kevin József: kislabda hajítás 2. helyezés. Bozsányi Gellért Sándor: 100 m-es 

síkfutás 2. helyezés, kislabda hajítás 1. helyezés. Tartott Vilmos: távolugrás 3. helyezés. Gyenizse Noémi 

Julianna: 100 m-es síkfutás 3. helyezés, 800 m-es síkfutás 2. helyezés. Macska Martin: 000 m-es síkfutás 2. 
helyezés, 800 m-es síkfutás 2. helyezés. Tóth Marcell: 60 m-es síkfutás 3. helyezés, 400 m-es síkfutás 3.  

helyezés. Tokodi Ádám: kislabda hajítás 1. helyezés. Gyenizse Krisztina: 400 m-es síkfutás 2. helyezés. 
Komlósi Csenge: 400 m-es síkfutás 3. helyezés. Fúrós Zoé Zsuzsanna: 400 m-es síkfutás 2. helyezés. 

 

DIV csapateredmények (4 x 100 méteres váltófutás):  

2. helyezés: Hódi Kati, Fúrós Zoé Zsuzsanna, Lajos Dorka, 
Császár Szonja Janka.  
2. helyezés: Kolompár  Kinga, Ábrahám Dorina, Falubíró 
Vivi, Suba Vivi. 
3. helyezés: Bozsányi Gellér t, Bálint Milán Tamás, Gr izák 
Bence, Mezei István Krisztofer. 
3. helyezés: Baranyai Viki, Faragó Kinga, Jakab Kamilla, 
Gyenizse Noémi. 
2. helyezés: Macska Martin, Tokodi Ádám, Beszedics  
Bence, Tarott Vilmos. 
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A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola szervezte meg a járási ének-és kórusversenyt. A kórusok  
versengésében szépen szerepelt és oklevelet kapott a Csernák Renáta, Lovászi Netti és Virág Noémi alkotta 

csapat; mindannyian másodikosok. Lovászi Netti alsós szóló kategóriában is indult és az előkelő 2. helyet 
szerezte meg, a felsősök között pedig szintén 2. lett a hetedik osztályos Jónás Ferenc. Netti és Feri a tanker-
ületi versenyen is jeleskedett, ott szintén a dobogó második fokára állhattak fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a versenyen induló gyerekek és az őket felkészítő pedagógusok munkáját! 

Gratulálunk mindenkinek! 
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ZSANA 

„KÖSZÖNÖM ISTENEM AZ ÉDESANYÁMAT!” 

AZ ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE 

Az édesanya minden gyermek és felnőtt szívében külön-
leges helyet foglal el. Ő az, akihez örömünkben, bána-
tunkban először fordulunk. Az Ő életében mindig mi, a 
gyermekei vagyunk a legfontosabbak.  
Gyakran észre sem vesszük, mennyit fárad, hogy mindig 
legyen tiszta ruhánk, meleg, biztonságot jelentő ottho-
nunk.  
Az anyák napja tökéletes ünnep arra, hogy kifejezzük a 
tiszteletünket és hálánkat szeretett édesanyánk, nagyma-
mánk felé. És hát mivel lehetne boldogabbá tenni egy 
anyát, mint egy szívből szóló verssel, dallal.  

 
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy május első  
vasárnapján falusi ünnepség keretében ünnepeljük az édes-
anyákat. Mi is izgatottan készültünk erre a napra, ahol az 
óvodások műsora után mi is elmondhattuk édesanyánknak 
köszöntőinket. Majd egy szál virággal és saját készítésű 
ajándékainkkal örvendeztettük meg Őket. 
Műsorunkkal az Idősek Otthonába is ellátogattunk. A 
gyermekeiktől távol élő édesanyák, nagymamák boldogan 
fogadták műsorunkat. 
 

      Molnár Regina 4. osztályos tanuló 

Találkozás Turbuly Lilla íróval 

Iskolánkat nagy meglepetés érte 2022. május 11-én. Intézmé-
nyünk évek óta benevez a „Kölyökolvasó” versenyre, ezért 
kaptuk azt a lehetőséget, hogy iskolánkban író-olvasó találko-
zó lehessen. A kecskeméti Katona József Könyvtár patronálá-
sával ellátogatott hozzánk Turbuly Lilla írónő. A 
„Kölyökolvasó” gyerekekkel töltött el egy röpke órát. 
Nagyon érdekes és izgalmas előadásban mutatta be nekünk 
néhány könyvét. 
Elmesélte, hogy írásainak témáját mindig a való életből merí-
ti, amit a képzelőerő segítségével színez ki. Ismerősök,  
családtagok köréből vett történéseket veti papírra. Gyakran a 
vele történtek elevenednek a lapok oldalain. 
Minden korosztálynak szívesen ír. Szereplőit gyakran átvezeti 
egyik könyvéből a másikba. A Locsolókannából elefánt című 
könyvében Pepe, az ovis történetét olvashatjuk, aki a Talált 
szív című könyvének is a főszereplője. 
A Károlyi-kert nyuszija szintén iskolásokról szól, akik egy 
nyuszit találtak a park bokrai között. Ezen a szálon futnak  

tovább az események. Érdeklődve olvashatjuk, hogy az emberek hogyan fognak össze az állat megmenté-
sért.  
A sok érdekes könyv közül ezek témája volt a legizgalmasabb. 
A könyvek bemutatása után kezdődött a beszélgetés, ahol az érdeklődő gyerekek kérdéseikre kaptak  
választ. 

Nagyon kellemes órát töltöttünk az írónővel. Köszönjük Koleszár Márta versenyszervezőnek a  
lehetőséget! 
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2022 év madara - a zöld küllő 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
(MME) 1979-ben indította el "Év madara" programját, 
melynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett  
fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. A 
több mint négy évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a 
lakossági internetes szavazást a zöld küllő nyerte. 
Megjelenés 
Szajkó termetű, 30-36 cm-es madár, szárnyfesztávja a fél 
métert is elérheti. Az öreg madarak homloka, a fejtető és a 
tarkó piros (a hímeknél piros van a mindkét ivarnál fekete 
bajuszsávban is), a szem környéke az orrnyílások felé kinyú-
lóan fekete. Felsőteste zöld, repülés közben különösen feltű-
nő farkcsíkja sárgászöld (utóbbi felelős a téli sárgarigónak 
vélt madármegfigyelésekért). A test alsó része világos  
szürkészöld, a lágyék és az alsó farkfedők harántmintázot-
tak. A farok tollai szürkésbarnák, világos keresztsávozással. 
A fiatalok fakóbb színezetűek, a pofa, a torok és az alsótest sűrű feketésbarna mintázatú. Hangja a 
jellegzetes, egész évben, különösen repülés közben hallatott „klü-klü-klü” 
Táplálkozás 
A harkályok klasszikus rovarlárva tápláléka mellett a zöld küllő esetében a legjelentősebb a hangya-
fogyasztás (kifejlett rovarok, lárvák és bábok is), amiket a talajon, illetve a több mint tíz centiméter 
hosszban kiölthető nyelvével mélyen a járatokba hatolva szedeget össze. A fakopáncsok fekete-fehér 
mintázatától eltérő, alapvetően zöld színezete is fűben keresgélő madarak álcázását segíti. Ősszel 
csonthéjas terméseket, például a mogyorót is fogyaszt, de bogyókat, gyümölcsöket is csipegethet. 
Költés 
Erőteljes testalkatának és csőrének köszönhetően, tipikus harkályként a maga ácsolta odúban költ. 
Évente egy fészekaljat nevel, gyakran évekig használja ugyan azt az odút, ami nem is csoda, figye-
lembe véve, hogy egy-egy ilyen megfelelő méretű üreg elkészítése akár négy hetet is igénybe vehet. 
Puha fészekanyagot nem hord a tojások alá, ezeknek az odúkészítéskor vagy -felújításkor képződő 
faforgács biztosít alapot. Fészekalja általában 5-7 tojásból áll, de előfordul három-, illetve akár tizen-
egy tojásos költése is. A tojó naponta egy tojást rak, a 14-15 napig tartó kotlást az utolsó(k) lerakása 
után kezdik meg. Mindkét szülő etet, a fiatalok közel egy hónapig fejlődnek az odúban, a család a  
kirepülést követően még akár két hónapig is együtt maradhat.  
Vonulás 
Állandó madarunk, a párok alapvetően egész évben, a nyugalmi időszakban is a revírben vagy ennek 
közelében maradnak, a fiatalok többnyire nagyobb távolságokra kóborolnak. 

Gondoltad volna? 
 

A delfin hanglokátora 
 

A delfinek különböző csettintő hangokat és füttyjelzéseket adnak ki, 
majd a visszhangokat érzékelve tájékozódnak a környezetükről. 
A palackorrú delfin (Tursiops truncatus) természetes hanglokátora arra 
indította a tudósokat, hogy olyan víz alatti akusztikus rendszereket  
fejlesszenek ki, amelyeknek a problémamegoldó képessége felülmúlja a 
jelenleg használatos technikai eszközökét. 
Gondolkodj el ezen: A delfin a hanglokátora segítségével képes megta-
lálni a tengerfenék homokjában rejtőzködő halat, és meg tudja külön-
böztetni azt a kőtől. Keith Brown, az Edinburgh-i Heriot-Watt Egyetem 
docense szerint a delfinek „képesek tízméteres távolságból különbséget 
tenni, hogy melyik tartályban van édesvíz, tengervíz, szörp vagy olaj”. 

A tudósok olyan készülékeket szeretnének kifejleszteni, amelyek leutánozzák ezen képességek néme-
lyikét. 
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Így neveld a macskádat! 
Az első lelet, mely a macskák jelenlétét bizonyítja, egy kőkorszaki település temetőjében talált sír, 
amelyben az ember mellett egy macska csontját is megtalálták. Majd a későbbiekben találtak i.e. 6000 
körül készült szobrokat, amelyek macskával játszó asszonyokat ábrázolnak. Az ókori Egyiptomból szár-
mazó első leletek az ember és a macska közötti kapcsolatot mutatták be múmiák és írásos adatok formá-
jában. Itt kezdetben szent állatként tisztelték, majd később háziasították.  
 
Érdekesebb macskafajták 
 
Torontó: Szfinx                                                                                               Irán: Perzsa macska 
                                                                                                                              

 
 
 

Törökország: Török angóramacska                                                          Thaiföld: Sziámi macska 

                                                                                                                           
    

Táplálkozása:  
A macskák kimondottan húsevő állatok, így a keményítő tartalmú ételek, krumpli, rizs nehézséget okoz 
a cica pocijában. Lehet halat is adni neki, de azt mértékkel. A legtöbb macska nagy kedvence a baromfi 
hús, melyet nyersen is szívesen fogyaszt. Fontos, hogy nedvesebb ételt is adjunk kedvencünknek, mert a 
macskák nem isznak rendszeresen. Ha száraz táppal is etetjük, figyeljünk, hogy legyen mellette víz egy 
tálkában. A tejet a macskák szívesen isszák, bár emésztésük nehezen tolerálja a tejben lévő laktózt, ettől 
hasmenést kaphatnak, így a laktózmentes tej ajánlott. 
Ami nekik tiltott, még ha szépen néz is ránk a cicánk, a süti, tea, kávé, energiaital és a csoki és a kutya-
konzerv. 
Érdemes a macskákra veszélyt jelentő élősködőkkel (bolhák, tetvek, fülatkák, kullancsok, légylárva) 
szemben előre védekezni megfelelő nyakörvvel, esetleg speciális kenőccsel. 
 

Höss Anikó 
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Lovastornász sikerek 

A Kaposvári Lovasakadémián rendezték meg a Tavasz Kupa 2022 elnevezésű minősítő fedeles lovastorna 
versenyt, ahol iskolánk két tanulója is eredményesen mérette meg magát. Török Réka (6.a osztályos tanulónk) 
az utánpótlás U1 kategóriában első helyezést, Gyenizse Luca (6.b osztályos tanulónk) negyedik helyezést ér-
tek el. 

FitKid 

A hétvégén Szolnokon megrendezett Alföld Kupán három FitKides tanulónk is megmérette magát. Hirsch 
Lizi első helyezést ért el, míg Ambrus Dóra negyedik, Takács Hanna Bíborka ötödik helyezésnek örülhetett. 

 

Budapesti tornaverseny eredmények 

Budapesten, az országos fiú tornaverseny 1. fordulójában tornászaink szép eredményeket értek el. 

A Fazekas DSE az első fordulóban a 14. helyen zárta a napot. 

Csapaton belüli eredmények: 

Grobál Dániel (2013): I. 

Takács Balázs (2014): II. 

Macska Norbert Olivér (2014): III. 

Szekeres Vilmos (2014): IV. 

Locskai Levente (2013): V. 

 

Országosan egyéniben: 

Grobál Dániel (2013): 55. 

Takács Balázs (2014): 63. 

Macska Norbert Olivér (2014): 82. 

Szekeres Vilmos (2014): 95. 

Locskai Levente (2013): 104. 

 

 

Siófok Kupa – latin táncverseny 

Fehérvári Dorina beszámolója a hétvégi táncversenyről 
Május 7-én volt a táncversenyem, nagyon izgultam, de rájöttem, hogy nem kell. 
Több kategóriában több korosztály is indult. Én junior 1 szóló alapokban indultam, 
azaz még kezdő vagyok. 
Lezajlott a picik tánca és aztán jött az én korcsoportom. Több versenytáncban indul-
tam: chachacha, jive és végül rumba. Mivel sokan jelentkeztek, ezért volt selejtező, 
elődöntő és döntő. 
Vége lett a mi korcsoportunk versenyének és jött az eredményhirdetés. Hát igazából 
nagyon izgultam, de mondta az edzőm, hogy megcsináltam. Az első nyolc helyezet-
tet hirdették ki és kaptak érmet. 
Végül én jöttem, én, aki országos harmadik lettem és dobogóra állhattam. 
El sem tudom mondani, hogy mennyire boldog voltam! 
Kaptam egy oklevelet és egy bronzérmet. 
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XXII. Fazekas Kupa – Tóth Péter Emlékverseny 

Iskolánkban zajlott a XXII. Fazekas Kupa – Tóth Péter Emlékverseny, melyen a Kiskunhalasi Fazekas Mihály 
Általános Iskola mellett a Szilády TE, a Testnevelési Egyetem, Gyomaendrőd, Dunapataj, Páty és Szekszárd 
csapata vett részt. 

Eredmények: 

I. korcsoport: 

1. Testnevelési Egyetem 

2. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 

3. Szekszárd 

II. korcsoport: 

1. Testnevelési Egyetem 

2. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 

3. Szekszárd 

4. Gyomaendrőd 

Egyéniben Majoros Máté első lett. 

III-IV. korcsoport: 

1. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 

2. Szilády TE 

3. Páty 

4. Testnevelési Egyetem 

5. Szekszárd 

Egyéni: 

Mádai Gellért első, Tóth Péter második lett. 

Az idén először átadott Tóth Péter Vándorserleget a Testnevelési Egyetem csapata vihette haza. 
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Szolnoki FitKid eredmények 

Szolnokon került megrendezésre az Országos Fit Kid I. és II. osztályú egyéni és csapat verseny, ahol Hirsch 
Lizi egyéniben országos 3. helyezett lett, Takács Hanna Bíborka a “Fáraó” csoportos gyakorlattal a 4., míg 
az “Africa”-val az 5. helyen végzett. 

 

Fiú Gyermek Kezdő Országos Csapatverseny 3. forduló 

Május 22-én, vasárnap rendezték meg a Fiú Gyermek Kezdő Országos Csapatverseny 3. fordulóját, ahol  
ismét csodás eredményeket értek el tornászaink! 

3. forduló csapateredmény: 

Fazekas DSE a 13. helyet  
szerezte meg. 

Csapaton belüli eredmények: 

I. Grobál Dániel 

II. Macska Norbert Olivér 

III. Horti Olivér 

IV. Szekeres Vilmos 

V. Locskai Levente 

Egyéni összetett helyezések: 

52. Grobál Dániel 

76. Macska Norbert Olivér 

78. Horti Olivér 

82. Szekeres Vilmos 

96. Locskai Levente 

 

Tatai Fit Kid Dance verseny 

Május 21-én, szombaton rendezték meg a  
tavaszi szezon utolsó Fit Kid “Dance” kategó-
riás versenyét, ahol iskolánk tanulója, Ambrus 
Dóra a IX. helyen végzett. 

 

 

 

 

 

 

FitKid Diákolimpia 

Gratulálunk Hirsch Lizinek, aki a Cegléden megrendezett FitKid Diákolim-
pián korcsoportjában a 2. helyen végzett! 



DIÁKTÁRLAT 
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Csete Emília Berki Lilla 

Vujkov Zsanett 



TI ÍRTÁTOK 

A városi könyvtár 
A városi könyvtár jelenlegi épületét 1969-ben adták át, amely ezt megelőzően a Gyűjtemények házában  
működött. Ekkori igazgatója Martonosi Pál volt, aki 2006-ban az intézmény névadójává vált. 
Mintegy 19300 látogatót fogad évente a városi könyvtár.128 féle újságot hoz a postás. Ezek között napilap, 
színes hetilap, folyóirat, gyermekmagazin áll az érdeklődők rendelkezésére, de lehetőség nyílik egyéb  
dokumentumok kölcsönzésére is. 
A könyvtár szabad polcain és raktáraiban több mint 91000 darab könyv, bekötött folyóirat, CD, DVD és  
térkép foglal helyet.  
Aki meglátogatja az intézményt és kedvet érez, részt vehet különböző rendezvényeken is. Heti rendszeres-
séggel játékos bábos foglalkozások, társasjáték klub működik a könyvtárban. Időszakosan táncház és Harry 
Potter könyvklub várja az érdeklődőket. A nyári vakáció idején feledhetetlen élményeket kínál a könyvtár-
ban megrendezésre kerülő nyári tábor. 
A fentiek ismeretében teljesen nyilvánvaló, hogy bármely korosztály, fiatalabb és idősebb,  egyaránt talál 
elfoglaltságot, programot szabadidejének tartalmas és kellemes eltöltésére. 

Szécsi Petra 

Rajzolj egyszerűen! 
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Könyvajánló kicsiknek és nagyoknak 

A közelmúltban elkezdtem olvasni a Harry Potter- sorozat történeteit, s nagyon élvezetes volt.  
Egy varázslófiúról szól a történet, akinek a szüleit a mágikus világ legsötétebb mágusa, Voldemort ölte meg. 
A főhőst is el akarta pusztítani, de a varázslat visszaverődött, így Harry Potter és a Sötét Nagyúr állandó 
harcban állnak egymással. 

Az első kötet 1997 júniusában jelent meg Angliában. Az írónő, J.K.Rowling sokáig azt gondolta, hogy nem 
fogják felfedezni. Tévedett: 1997-ben elnyerte a British Book Awards Children's Book of the Year és 
a Smarties Book Prize Gold Medal for ages 9–11 díjakat. 

A Harry Potter- sorozat hét kötetből áll: 

Harry Potter és a bölcsek köve; ford. Tóth Tamás Boldizsár; Animus, Bp., 1999 

Harry Potter és a tűz serlege; ford. Tóth Tamás Boldizsár; Animus, Bp., 2000 

Harry Potter és az azkabani fogoly; ford. Tóth Tamás Boldizsár; Animus, Bp., 2000 

Harry Potter és a titkok kamrája; ford. Tóth Tamás Boldizsár; Animus, Bp., 2000 

Harry Potter és a főnix rendje; ford. Tóth Tamás Boldizsár; Animus, Bp., 2003 

Harry Potter és a félvér herceg; ford. Tóth Tamás Boldizsár; Animus, Bp., 2006 

Harry Potter és a halál ereklyéi; ford. Tóth Tamás Boldizsár; Animus, Bp., 2008 

2000-ben a Warner Brothers megvette a sorozat filmjogait. 

Én azért élveztem a könyv minden részének olvasását, mert nagyon izgalmas volt. Nektek is ajánlom figyel-
metekbe! 

Szécsi Petra 
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A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Magyar Anna,  Höss Anikó, Szécsi Petra 

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 

Tudtad? 
 

A könyv és a szerzői jogok napja április 23-a 
"A jól megírt könyv soha nem árthat." Jean-Paul Sartre 
 
Ne csak ezen a napon, hanem az év többi napján is fedezzük fel 
az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatá-
sára! 
  
1995-ben a katalánok javasolták az UNESCO-ban, hogy  
legyen április 23-a a KÖNYV NAPJA. A javaslatot elfogadták 
azzal a kiegészítéssel, hogy az egyben a Szerzői Jogok napja is 
legyen - különös tekintettel az Internet és az online-adatbankok 
gyors elterjedésére. 
  
A világnap meghirdetésével az UNESCO tisztelegni kíván a könyvek és szerzők előtt. Fontos felismer-
ni, hogy a könyvek és az olvasás meghatározó szerepet játszik az emberiség társadalmi és kulturális  
fejlődésében. 
  
Jean-Paul Sartre: 
„A könyvek voltak az én madaraim és madárfészkeim, háziállataim és istállóim és rétjeim; a könyvtár 
az egész világ tükörképe volt; s a tükörképben megvolt az eredeti minden mélysége, változatossága,  
váratlansága." 
Murakami Haruki: 
„A kedvenc könyveimet újra és újra elolvastam, néha csukott szemmel beszívtam ismerős illatukat. Elég 
volt ez az illat, a könyvek lapjainak érintése, hogy boldognak érezzem magam." 
Umbert Eco: 
„A könyvek mindig további könyvekről beszélnek, és minden történet egyszer már elmesélt történetet 
mesél el."  


