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KISKUNHALASI FAZEKAS M IHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA  lapja 

Egy újabb tanév 

Szeptember 1-jén újra becsengetnek, megkezdődik az 
iskola. A tantermek izgatottsággal teli gyermekekkel 
telnek meg. A pedagógusokra hamarosan sok kíváncsi 
szem figyel. 

Az elsősök most először találkoznak iskolatársaikkal. 
A felsőbb évfolyamos tanulótársak is boldogan üdvöz-
lik osztálytársaikat és barátaikat. Mesélnek a nyaralá-
sukról és a szünetben történt izgalmas eseményekről. 
Az új osztálytársakat is mindenki kíváncsian nézegeti, 
kérdezgeti. 

8:00 perckor megszólal a csengő, és visszafordíthatat-
lanul megkezdődik az új tanév első órája. Ettől a perc-
től kezdve elindul az iskolánk 50. tanéve. 

Szécsi Petra 
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A tartalomból: 

Szeptember 1. 
Tanévnyitó ünnepség 

Szeptember 8.  
Az olvasás világnapja 

Szeptember 16. 
Az ózon világnapja 

Szeptember 20. 
A gyermekek világnapja 

Szeptember 30. 
A magyar népmese napja 

Október 1. 
 A zene világnapja 

Október 4.  
Az állatok világnapja 

 

Naptár 

Juhász Gyula: Szeptember aranya 

 
Pirkad a lomb, nyaram elmúlt, 

Elmúlt epedve nyaram, 

A hold bőség-szarujában 
Szeptember aranya van. 

 

Ez a nyár volt a legszebb, 
Mert legszomorúbb nekem. 

Elmúlt. Most eldalolom majd 
Szeptember éjjeleken. 

 
Mert ez az én sorom, üdvöm, 

Tűnőben szép nyaram, 

Mikor a holdon, a szőkén 
Szeptember aranya van. 



  

BEKÖSZÖNTŐ 
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Az intézmény megalapításának 50. évfordulójára 

„ Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága. ” 
Csorba Győző 

  
Ünnepi pillanatokat élünk! Szeptember 1-én a tanévnyitó ünnepségünk azért volt különleges, 
mert a Fazekas iskola történetében ez éppen az 50. alkalom volt. 
Megnyitottuk az új tanévet, köszöntöttük az első osztályosokat, elbúcsúztattuk a nyarat. Ünnepi 
műsor jelezte, hogy újra megkezdi a közös munkát tanuló és pedagógus. Látszólag úgy működött 
minden, mint máskor. 
Mégis különleges volt ez a nap számunkra. 
1972. szeptember 1-én nyitotta meg először kapuit a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola.  
A Petőfi Népe megyei napilap augusztus 20-i ünnepi számában adta hírül, hogy átadták Kiskun-
halason az új 12 tantermes általános iskolát. Akkor ez nagy enyhülést jelentett a város többi  
iskolájában is, hiszen nagyon magasak voltak az osztálylétszámok. 
Gálné Jutka néni -az első igazgatónő- visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a tanév elején még a  
szemetesládán is ültek a tanulók a magas létszámok miatt. 
Természetesen idővel rendeződött a helyzet, új bútorok és új eszközök érkeztek. Az anyagi  
építkezés után elkezdődhetett a szellemi építkezés is. 
Mit adott nekünk ez az 50 év? Elsősorban egy stabil hagyományokkal és értékekkel rendelkező 
iskolát, amely nem csak városunkban, hanem annak határain túl is ismert. Eredményeink elisme-
rést szereztek tanulóinknak, nevelőtestületünknek és az egész város közösségének.  
Olyan hagyományokat sikerült itt teremteni ez alatt az 50 év alatt, melyek az itt felnevelkedő  
tanulóknak jó alapot és széles távlatú jövőt biztosítanak életükben.  
Olyan értékeket alapozott meg az intézmény mindenkori nevelőtestülete, amelyek ma is biztos 
iránytűnek számítanak és elfogadottak, sőt mi több, népszerűek is a szűkebb társadalmi környeze-
tünk számára. 
A Fazekas iskola mindenkor következetesen közvetítette az olyan társadalmilag fontos értékeket, 
mint a követelménytámasztás, az alkalmazóképes tudás, a sportos, egészséges életmód, a szemé-
lyiség lehető legszélesebb körű kibontakozásának elősegítése, valamint a biztonságos és nyugodt  
iskolai légkör megteremtése. 
Ezek olyan szilárd értékek, amelyre biztosan építhet minden szárnyát bontogató, hozzánk érkező 
tanuló.  
Ez az örökség egyáltalán nem könnyű. A korábbi munkatársaink és az iskola mindenkori  
nevelőtestülete magasra tette a lécet. A mai körülmények között különösen nem egyszerű követni 
és ápolni a lefektetett alapelveket és értékrendet. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a dolgunk, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy hűek legyünk 
a Fazekas örökségéhez.  
Ugyanakkor új kihívások is érnek bennünket. Folyamatosan képesnek kell lennünk a megújulásra, 
az újdonságok befogadására. 
Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként, minősített tehetségpontként, ÖKO iskolaként, torna-
központként számtalan olyan szerepnek kell megfelelnünk, ami nem hétköznapi kihívást jelet egy  
oktatási intézmény számára. 
Ezt vállaljuk, ápoljuk, és ha kell, megújítjuk az intézmény érdekeinek megfelelően. 
Megnyugvással tölthet el bennünket, hogy most már több fiatal kollégák van, akik várhatóan  
átveszik majd tőlünk a stafétabotot. Bizakodva nézhetünk rájuk azzal, hogy övék lesz majd a  
következő 50 év. 
Ehhez kívánok munkatársaimnak elkötelezettséget, kitartást, erőt, az intézménynek jól teljesítő  
diákokat, diákjainknak pedig azt, hogy váljon valóra minden elképzelésük majd az életben! 
 

Kárász Péter 
intézményvezető 
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Tanévnyitó ünnepély 
50 éve vár a Fazekas iskola 

 
Gyorsan elrepült a nyár. Mi, a második évfolyamon tanító pedagógusok, augusztus közepén az  
50 éves iskolánk tanévnyitó ünnepélyét szerveztük. 

Nagy örömünkre a leendő kis elsősök a  
nagyobb társaikkal együtt ügyesen megtanul-
ták a verseket és szorgalmasan vettek részt a 
próbákon. 
Szeptember 1-jén az évnyitó műsorral kezde-
tét vette az 50. jubileumi tanév. 
A szomorkás, esős idő ellenére a vidám  
dalok és versek felidézték a vakációt, és  
mosolyt csaltak az arcokra. 
A kis elsősök büszkén és bátran szavaltak az 
iskolavárás izgalmas pillanatairól. Majd  
második és ötödik évfolyamos iskolatársaik 
kedves versekkel kívántak jó kedvet és sok 
sikert a nagy utazáshoz. Színvonalas műsort 
láthattunk, melyre Szabó-Kocsisné Illés Éva 
tanító készítette fel a gyermekeket.  
A legszebb pillanat az volt, amikor nyolcadik 

évfolyamos diákjaink feltűzték a kicsik ingére az összetartozás jelképét, a kitűzőt. 
Az Igazgató úr köszöntötte iskolánk legifjabb tanulóit, és bemutatta az új kollégákat. Sok sikert  
kívánt mindenkinek, és megnyitotta a jubileumi új tanévet, hiszen iskolánkat 50 éve,  
1972. szeptemberében adták át. 

Németh Ferencné 

ÉVNYITÓ 



Augusztus végén az elsős tanító nénik egy „Csibe” 
délelőttöt szerveztek a leendő kis elsős diákoknak. 
Az egész évfolyamon nagy volt az érdeklődés. A 
gyerekek reggel érkeztek az iskolába. Miután min-
denki megtalálta az osztályát, kezdődhetett is a mó-
ka. A tanító nénik különböző ismerkedős  
játékokkal készültek, kreatív foglalkozást tartottak 
és a kis elsősök megismerkedhettek az iskola épül-
tével, még az Igazgató bácsi irodájába is betekint-
hettek. A gyerekek egy kis emléket is kaptak erről 
a napról. Mindenki jókedvűen távozott és már 
örömmel várták az első napjukat az iskolába.  

Ádám-Sike Orsolya 

CSIBE DÉLELŐTT 
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

Garas Mariann-nak hívnak, Kiskunhalason élek. Általános  
iskolai tanulmányaimat a Kiskunhalasi Fazekas Gábor Utcai 
Általános Iskolában folytattam, tehát én is ebben az iskolában 
„koptattam a padot”. A mai napig hálás szívvel gondolok  
egykori tanítóimra, tanáraimra.  
A Kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban érettségiztem, 
majd tanítóként végeztem az Eötvös József Tanítóképző  
Főiskolán, testnevelés szakkollégiumon. 
A diploma megszerzése után a Dimitrov Téri Általános Iskolá-
ban kezdtem el dolgozni, ahol az Értékközvetítő és Képesség-
fejlesztő Programmal ismerkedhettem meg, amely jelentősen 
elősegítette módszertani fejlődésemet. 
1990-ben intézményünk megszűnt, és jogutódjaként a  
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolában folytattam a  
munkámat, ahol az alsó tagozaton többek között magyart,  
testnevelést, matematikát, környezetismeretet, etikát tanítottam, 
illetve osztályfőnök és munkaközösség-vezető is voltam. 
Szabadidőmben szeretek olvasni, zenét hallgatni, színházba és 
koncertekre járni, barátaimmal együtt lenni. 
Nagy izgalommal készültem erre a tanévre, hiszen mindig is 
szerettem volna tanítani egykori iskolámban.  
Emlékszem, hogy 1. osztályos koromban osztályfőnökünk,  
Effingerné Kati néni rendszeresen idézett nekünk József Attilá-
tól: 

„dolgozni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 

úgy érdemes” 
A mai napig igyekszem ennek szellemében végezni a munkámat. 
Kívánok mindannyiunknak jó egészséget, kitartást és sok örömet erre a tanévre! 
 
 
 

Vági Juditnak hívnak, Kiskunhalason élek a  
családommal és van egy 2 éves kisfiam. Érettségi 
után pénzügyi szakügyintézőnek tanultam, és ebben 
a szakmában dolgoztam évekig. De éreztem, hogy ez 
nem az én világom, és az iskolát megelőzően is már 
gyerekekkel foglalkoztam, mint gyermek foglakoz-
tató, így ebben az irányban szerettem volna továbbra 
is dolgozni, és ezzel kapcsolatban végzettséget sze-
rezni, így sajnos jó sokára, de idén elvégeztem  
gyógypedagógiai asszisztens OKJ-s tanfolyamot. 
Szakmámban a korai fejlesztés területén szereztem 
gyakorlatot.   
Ebben a tanévben kerültem a Fazekas Mihály  
Általános Iskolába, mint gyógypedagógiai asszisz-
tens. Jelenleg az 5. évfolyamban segítem elsősorban 
a (sajátos nevelési igényű és BTMN) tanulók órai 
munkáját, és délutánonként a napköziben megcsinál-
ni a házi feladatot. 
Szabadidőmet a kisfiammal és a családommal szere-
tem tölteni. Nagyokat sétálunk, kirándulunk, és  
kisfiammal együtt felfedezzük a világot. 



BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

VERSENYEK 
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Gerzsenyi Fanni vagyok. A Kiskunhalasi Bibó István 
Gimnáziumban érettségiztem. Pedagógus végzettségem 
2022-ben szereztem meg Szegeden, a Juhász Gyula Pedagó-
gusképző Kar tanító szakán, magyar nyelv és irodalom  
műveltség területen. Iskolás koromban sokat segítettem a 
kishúgomnak a tanulásban. Ekkor kezdtem el érdeklődni a 
pedagógus pálya iránt, és jöttem rá, hogy élvezem átadni 
másnak a tudásom. Gyakorlatomat Szegeden és Kiskunhala-
son végeztem. Tanítóként célom az, hogy a gyermekek  
számára ne kötelesség legyen az iskola, hanem megteremt-
hessem az élvezhető tanulást modern eszközök segítségével, 
ahol mindenki aktívan részt vehet a munkában.  

 
 
Suba Viktóriának hívnak, Kiskunhalason születtem. Ál-
talános iskolásként a Kertvárosi Általános Iskolába jártam, 
majd 6. osztály után a Bibó István Gimnáziumban folytat-
tam tanulmányaimat. Körülbelül 2. osztályos koromban egy 

gyereknapi fellépésen láttam táncolni az akkori fitnesses nagylányokat, ahol rögtön megtetszett a 
sportág és a következő héten felkerestük szüleimmel Tóth Pétert.  
Ha visszaemlékszem, már óvodában és általános iskolában is sokszor hívtak a pedagógusaim  
"kis óvónéninek" vagy "kis tanító néninek", azonban Péter bácsi volt az, aki több nyári táborban is 
megfogalmazta, hogy belőlem jó pedagógus lenne, mert szívesen gondoskodtam a kisebbekről és 
hallgattak is rám a gyerekek. Később aztán Ágotának és Péter bácsinak (az edzőimnek) köszönhetően 
elkezdtem az utánpótlás edzéseken besegíteni István bácsinak, akitől volt szerencsém rengeteget ta-
nulni, így ezt a tudást is tudom kamatoztatni azóta a mindennapokban. Az edzősködésnek hála a jö-
vőképem is elég konkrétan körvonalazódott, hiszen az elsődleges szempont volt, hogy az edzésekkel 
könnyen összhangba hozható hivatást válasszak. Így történt, hogy a Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Karára felvételiztem, majd tanulmányaimat Baján az Eötvös József Fő-
iskolán fejeztem be tanítóként. Ebben az évben pedig elkezdtem a Testnevelési Egyetemen a testne-
velő tanári szakot, hogy egészen 8. osztályig be tudjam vezetni a diákokat a sport és a testmozgás vi-
lágába. 

Országos 1. helyezett lettem 
Szüleim biztatására neveztem be a 2021/2022-es tanévben 
matematikából a Tudásbajnokságra, a Győztesek Verse-
nyére.  A „Start” csomagot választottam, melyben a fel-
adatokat online kaptam. Mindkét félévben 3-3 feladatsort 
kellett megoldanom. Ezután a megyei forduló követke-
zett, ahol 1. helyezést értem el.  Bejutottam az országos 
döntőbe. Az országos döntő feladatait  
június elején kaptam, amelyeket már időre kellett megol-
danom. Nagy meglepetésemre 1. helyezést értem el.  

A tanévzáró ünnepségen Kárász Péter igazgató bácsi gratulált a győzelemhez. Ekkor vettük át matema-
tikatanárommal és osztályfőnökömmel, Hegedüsné Solymosi Ildikóval a kupát, az okleveleket és a 
könyvjutalmakat. Ez a siker biztatást, megerősítést adott számomra a további tanulmányaimhoz.  Bizo-
nyíthattam kitartásom, leleményességem és megtanulhattam, hogyan birkózzak meg a nehézségekkel. 
A  
következő tanévben is szeretnék elindulni a Tudásbajnokságon. 

Makai Márkó 
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Nagy Lilien 8.a osztályos tanuló a nyár 
folyamán sikeres komplex középfokú 

nyelvvizsgát tett angol nyelvből.  

Gratulálunk! 

SIKER 

 
Autómentes nap 

 
Idén 2022. szeptember 16. és 22. között került megrende-
zésre az Európai Mobilitási Hét. Az akcióhoz iskolánk is 
csatlakozott. 22.-én az autómentes nap keretében iskolánk 
tanulói a kerékpáros ügyességi versenyen és a környezet-
védelmi vetélkedőn is részt vettek.  
Az ügyességi versenyen Kovács Donát vezetésével Höss 
Anikó (7.b), Danka Gábor (7.a), Kajdocsi Noel (7.b) és 
Máté Koppány (8.a) az előkelő második helyet szerezte 
meg. 

A környezetvédelmi vetélkedőn a 8. a osztályból Baka Lilla, Pásztor Alexandra és Deák Dominik 
képviselte iskolánkat. A versenyen az éghajlatváltozáshoz és a levegőszennyeződéshez kapcsolódó 
kérdésekkel találkozhattak a versenyzők.  
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Beszámoló a magyar népmese napjáról 

 
Idén a magyar népmese napját (szeptember 30.) és a zene világnapját (október 2.) együtt ünnepel-
tük szeptember 30-án. 
A sportcsarnokban gyűltünk össze egy közös éneklésre, amely megalapozta a jó hangulatot. 
Ezután került sor a népmese hősök bemutatkozására. Nagyon sokan, hatvanan jelezték, hogy be 
fognak öltözni. 
Évfolyamonként, a Magyar népmesék sorozat ismert dallamára léptek fel a színpadra a kis király-
lányok, juhászlegények, boszorkányok, de az állatmesék szereplőit is üdvözölhettük. 
Mindenki elmondta, hogy ki ő, sőt még azt is elárulták, hogy melyik meséből érkeztek. 
Szívmelengető volt látni, hogy iskolánk tanulói közül milyen sokan szeretik és ismerik a magyar 
népmeséket. 

Mester Tiborné 
 

Iskolánk diákjai beöltöztek kedvenc mesehősüknek.  

RENDEZVÉNYEK 

2022. szeptember 30-án ünnepeltük iskolánk 50 éves fennállását. 

 

 

A színvonalas gálaműsorban Kárász Péter,  
intézményvezető köszöntötte vendégeinket, 
majd Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi 
Központ igazgatója szólt a megjelentekhez. 

 

 

A műsorban iskolánk énekkara, jelenlegi és volt 
tanulói, pedagógusai, valamint néptáncosai léptek 
fel. 
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PÁLYÁZAT 

Nem a tudásban van a boldogság, 
hanem a tudás megszerzésében. 

 
A Fazekas Iskoláért Alapítvány a Nemzeti Tehetség Program NTP-INNOV-22-0108 pályázati azonosítón 
nyilvántartásba vett, “Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.” című pályá-
zata a Támogató döntése alapján 1 306 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
Nagy érdeklődéssel vette kezdetét a pályázati program megvalósítása. 3-8. évfolyamos tanulók töltötték 
meg az informatika termet az első foglalkozáson. A szülői visszajelzések is pozitívan üdvözölték a  
tanulásmódszertani megújulást célzó tehetséggondozó programot. 
Célunk a tanulás tanulásának, a digitális kompetenciáknak és a kreativitásnak komplex fejlesztése tan-
órán kívüli tehetséggondozó program megvalósításával. Új kezdeményezésű, a módszertani megújulást 
célzó, innovatív intézményi program valósul meg informatikai eszközök bevonásával.  
A projekt megvalósítása során három fő területre fókuszálunk:  

- Tanulás tanulását támogató ismeretek elsajátítása tevékenykedtető, játékos formában, informatikai 
eszközök bevonásával. 
- Tanulás tanulását támogató eszközök fejlesztése tanulók és pedagógusok, tehetségsegítő szakembe-
rek, informatikai eszközök bevonásával, melyek saját alkotó műhelyünkben készülnek majd el (pl. 
3D nyomtató, habvágó és hagyományos technikai eszközök segítségével, számítógépes tervezéssel).  
- Játékosításon alapuló értékelési rendszer kidolgozása a projekt számára a motivációs szint növelésé-
hez, a XXI. századi iskola elvárásaihoz igazodva, a tehetségígéretek és tehetségsegítők bevonásával.  

A komplex fejlesztés önismereti foglalkozásokkal egészül ki. A különböző évfolyamba járó diákok  
egymástól is sokat tanulnak majd a csoportos problémamegoldások során és az eszközök készítésekor.  
A tanulás támogatására készülő eszközök, értékelési segédletek a későbbiekben tanórákon is jól alkal-
mazhatóak lesznek. 
Interaktív kiállítás során kipróbálásra kerülnek a tehetségígéretek által készített eszközök, játékok,  
tanulási segédletek. 
1 napos tanulmányi kirándulás során tapasztalhatják meg a résztvevők az iskolán kívüli tanulási terek 
nyújtotta lehetőségeket, lazító programokkal kiegészülve. 

Tihanyiné Gerencsér Ágnes 
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BALOTAI (kis) FAZÉK 

Nyári élmények Balotaszálláson 
 
1. A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános 
Iskola Balotaszállási Tagintézménye tanulóinak 
a nyári szünet idején sem kellett nélkülözniük 
egymás társaságát, a tartalmas, hasznos,  
kellemes időtöltést.  
Immár hatodik éve rendezi meg a Községi 
Könyvtár önkormányzati támogatással az  
olvasótábort. Az egyhetes program célja az, 
hogy a gyerekek megismerjék a könyvtári  
környezetet, kedvet kapjanak az olvasáshoz, 
tartalmasan, vidáman töltsék a szünidő egy  
hetét. Az óvodáskorú kicsiktől kezdve a közép-
iskolás önkéntes segítőkig minden korosztályt 
szívesen látnak. A tanulók nagyon szeretik ezt 
a lehetőséget, rendszeres visszatérő résztvevők-
kel telik meg a könyvtár és a Művelődési Ház 
minden július elején. Igazi közösség formálódik az egy hét alatt Pinczés Blanka és Szabó-Galiba Edit 
lelkes, hozzáértő vezetésével. Az önkormányzat ingyen biztosítja az ebédet a tábor ideje alatt, hogy  
semmi akadálya ne legyen a gyerekek ottlétének.  

 
2. Nemcsak a termekben, hanem a szabad-
ban és a település különböző helyszínein 
is megjelentek a nyár folyamán az iskolá-
sok szervezett program keretében. A  
Művelődési Ház és a Természetbarátok 
Köre szervezésében egyhetes napközis 
tábor valósult meg 9-14 éves gyerekek 
számára. Ebben a programban is ingyenes 
ebéddel segítette az Önkormányzat a  
táborozókat. A programokat Balázs-Piri 
Lászlóné, Haskóné Novák Zsuzsanna, 
Szemlics Gáspár szervezték Szabó Erika 
és Kókai -Nyilas Lilla szülők segítségé-
vel. A tábor a természetvédelem, termé-
szetismeret, a hulladékok újrahasznosítása  
témájában gazdagította a tanulók ismere-
teit elsősorban kreatív gyakorlati tevé-
kenységekkel.  
 

3. Augusztus 20-án ünnepelte Balotaszállás község fennállásának 70. évfordulóját. Az ünnepi műsorban 
Balázs –Piri Lászlóné nyugalmazott tanítónő vezetésével iskolánk tanulói is közreműködtek, Megyesi 
Luca, Lajos Dorka, Csernák Maja, Császár Szonja, Mezei Lénárd és Szabó Tamara.  A közreműködő 
gyerekek igazgatói dicséretben részesültek. 
 

 
4. Tanévkezdés 
A tanévkezdésre nem csak élményekben gazdagodtak tanulóink. Az iskola épülete, a tanítás feltételei is 
gyarapodtak.  A Kiskőrösi Tankerületi Központ és az önkormányzat segítségével sikerült az alsós  
bejáratnál a lépcsőt megjavítani, sötétítő függöny került a magyarteremre, lefestették a mosdókat, pro-
jektorokkal gazdagodtunk. Hamarosan minden helyiségre szúnyogháló kerül, s várhatóan néhány tante-
remben új tábla lesz. A munkákban nem csak az iskola dolgozói vettek részt. Köszönettel tartozunk Haj-
dú István, Csernák Mihály szülőknek, segítőknek és az önkormányzat karbantartóinak a munkák  
elvégzéséért. 
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Balotaszállásiak táboroztak Zánkán 

Négy évfolyamról 41 gyermek, három pedagógus és két önkéntes kísérő a Zánkai Erzsébet-táborba 
utazhatott. Szeptember 21-től 23-ig élvezhették a balatoni napsütést, verőfényes időben programok 
tömkelege várta a diákokat: hajókázás katamaránnal, kalandpark, trambulin, lézerharc, bogárkiállítás, 
vicces fizikai-kémiai bemutató, mesekvíz, Oláh Gergő koncert és diszkó.  

Felejthetetlen három napot töltöttek ott. Hazafelé Tihanyba látogattak, majd onnan komppal átszelték 
a Balatont, és a siófoki McDonald’s-ban ebédeltek. Köszönet a szervező pedagógusoknak: Kiss  
Szilvia, Királyné Mezei Katalin, Nagyné Bajnai Adrienn, Nagy Andrea. Köszönet a kísérő önkéntes 
szülőknek: Kazi Zoltán László és Kaziné Huszka Mónika. 

Hogy hívják az átlátszó kutyát? 
- ??? 

- Nylon tacskó. 
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Vadetetés 

Várakozás a lovaskocsira 

Lovaskocsizás 
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Szeptember végén megünnepeltük a Magyar Diáksport Napját, melynek keretében a tanulókkal együtt 
lefutottuk a 2022 métert. A lebonyolításban a körzeti megbízott, valamint a védőnő is segítségünkre volt. 
A futás után akadálypályát kellett teljesíteni a gyerekeknek. Főleg ügyességi feladatok voltak. Természe-
tesen az esemény végén a jutalmazás sem maradt el.  
Szeptember 30-án, a népmese napján, „hétmérföldes csizmában” barangoltunk meseország területén. A 
mesék varázslatos világába csöppentek a gyerekek. Vetélkedő keretében elevenítettük fel a mesékről 
szerzett ismereteinket, élményeinket. A gyerekek élvezték a számukra is ismert mesékhez kapcsolódó 
feladatokat. 
Szokásunkhoz híven a Zene Világnapját is megtartottuk. A szünetekben különböző zeneszámokat hallgat-
tunk, és néhány szóban ismertettük az esemény fontosságát. Természetesen lehetett táncolni, énekelni is! 

Györgyi Attiláné 

ZSANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nincsen kezem, nincsen fejem, 
Csak palástom, s hosszú nyelem. 

Napsütésben itthon hálok, 
de ha esik, utcán járok. 
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A bringás vándortábor 

Ezen a nyáron az iskola szervezésében bringás vándortáborba 
mentem. Az úti cél a Balaton-felvidék volt. 
Az első helyszínen, Nemesvámoson egy iskolában szálltunk 
meg. Itt kaptuk meg a bringákat is, melyeket egy 10 km-es  
távon próbáltunk ki. A második állomás Kővágóörs volt, ide 40 
km-t tekertünk. A harmadik helyszínünk a gyenesdiási  
jurtatábor.  
Utunk során megtekintettünk templomokat, várakat, felmász-
tunk kilátókba. Feltekertünk a veszprémfajszi kálváriára, a 
Hegyestűre és a szigligeti várhoz. Naponta 40 km-t bicikliztünk. 

Ezután jól esett fürdeni a Balatonban. 
Nekem a jurtás helyszín tetszett a legjobban. Nagyon jó éreztem magam. Igazi kaland volt! 

Nagy Hanga 

Várak látogatása 
 

Idén nyáron úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy elmegyünk megnézünk néhány híres magyar várat. 
Először Hollókőre látogattunk el, majd Egerben néztük meg a várat. Hollókőre a vár miatt mentünk, de 
a vártól nem messze lévő erdőt is bejártuk.  
Mivel idén az Egri csillagok című regény volt a kötelező olvasmány, így az egri várba is ellátogattunk. 
Itt megnéztük a régi fegyvereket, páncélokat is. Ahogy sétáltunk az ódon falak között, megpillantot-
tunk egy hatalmas táblát a falon, melyre rávésték az egri hősök nevét. 
A vár területén egy külön épületben régi tárgyakat, festményeket állítottak ki. Hosszú időbe telt, mire 
mindent megnéztünk. 
A látogatás végére sok élményt gyűjtöttünk. 

Fejes Lívia 

Pályaorientációs tábor 

Kiskunhalason 2022.06.27-től 07.01-ig zajlott az első pályaorientációs hét. 
Különböző általános iskolából érkeztek ide más-más életkorú gyerekek. Sokféle szakmával ismertet-
tek meg bennünket a szervezők, hogy könnyebb legyen eldöntenünk a továbbtanuláskor, hogy mit  
válasszunk, mivel szeretnénk foglalkozni felnőttként. Megfigyelhettünk inkább lányoknak való  
szakmákat és fiúknak való foglalkozásokat is. Mindennap más szakmába nyerhettünk bepillantást. 
Készítettünk periszkópot, varrtunk kötényt, sütöttünk fánkot. Gyárlátogatáson is részt vehettünk.  
Elmentünk a Ganz gyárba, itt a vasról tanulhattunk. A Fiat KB Autóteamnél megismerkedhettünk az 
autószerelés rejtelmeivel, illetve a szalonban az autóértékesítéssel. A Tesco és a Merkbau volt az  
utolsó állomás, ahol az értékesítésről és a kereskedelemről volt szó. 
A hetet játékos feladatok tették vidámmá. Praktikus ajándékokat kaptunk. A tábort minden reggel  
közös tánccal kezdtük. Új barátokra is leltem a hét során. 
Nekem személy szerint a cukrász és a szakács szakma tetszett a legjobban. 

Csoma Letícia 
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DIÁKTÁRLAT 

Bodó Lilla rajzai 

Csete Emília  rajzai 
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DIÁKTÁRLAT 
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DIÁKTÁRLAT 

Csete Eszter rajza 

Rostás Kevin rajza 



ÁLLATSÁGOK 
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Így neveld a nyuladat! 

A nyulat elsősorban húsáért, újabban hobbiként vagy labor nyúlként tartják. Ha lakásban szeretnéd 
tartani, akkor érdemes a törpe fajták közül választani. Ismertebb fajtái: 

- Rex nyúl  
- Angóra nyúl 
- Belga óriásnyúl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rex nyúl    Angóra nyúl      Belga óriásnyúl 
 

Táplálkozás: 
A széna kiváló rostforrás és a legfontosabb része minden nyúl étrendjének. 
Zöldség: Változatosságot jelentenek étrendjükben és jó időtöltés elrágcsálni őket. A nyulak nagyon 
szeretik az erőteljes ízű táplálékokat, így a gyógy- és fűszernövényeket (bazsalikom, menta, petrezse-
lyem, zsálya)  frissen és szárítva változatosságot jelentenek táplálkozásukban. Csemegeként kaphat-
nak gyümölcsöket, természetesen mag nélkül.  
Számára mérgezőnek tartott ételek: nyers bab, hagyma, rebarbaralevél, csokoládé. 
A nyúltáp az egészséges étrend fontos részre, kiegyensúlyozott vitamin -és ásványi anyag forrás. 
Mivel a nyúl foga folyamatosan nő, időnként adhatunk neki egy-egy gallyat rágcsálni, csak figyel-
jünk, hogy ne csonthéjas gyümölcsöt termő fa ága legyen az, mert az mérgező számukra.  

Höss Anikó 

Gondoltad volna? 

A bojtorjánhal, mely a gályatartóhal-félék családjába tartozik, arról ismert, hogy rátapad más tengeri 
élőlények testére. Amellett, hogy képes szilárdan rögzíteni magát a gazdaállathoz, gond nélkül le tud 
válni róla úgy, hogy nem okoz neki sérülést. Nem is csoda, hogy ezzel felkeltette a tudósok érdeklő-
dését. 
 A bojtorjánhal képes rátapadni rájákra, cápákra, teknősökre, bálnákra és más tengeri élőlényekre, 
függetlenül attól, hogy milyen a bőrük vagy a páncéljuk felülete. Potyautasként biztonságban utazhat, 
és még élelemhez is jut. A gazdaállat zsákmányának maradékával és a testén lévő parazitákkal táplál-
kozik. A kutatók szeretnék megfejteni, hogy a bojtorjánhal hogy képes ilyen szilárdan rögzíteni magát 
más állatokhoz úgy, hogy közben nem okoz nekik sérülést. 
 Az ovális alakú tapadókorong a bojtorjánhal fejének a tetején található. A korong hajlékony szegélye 
tökéletes tapadást biztosít. A tapadókorongon több sorban harántredők helyezkednek el, melyeknek 
éle finoman fogazott. Amikor a redők állnak, a fogak hozzáérnek a gazdaállat bőréhez, és így súrlódás 
jön létre. A súrlódásnak és a szívóhatásnak köszönhetően a bojtorjánhal stabilan a helyén marad,  
bármilyen gyorsan úszik is a gazdaállat, és bármilyen hirtelen változtat is irányt. 
 A kutatók a bojtorjánhal tapadókorongjának mintájára készí-
tettek egy mesterséges változatot. Ez az ovális szerkezet sok-
féle felülethez képes hozzátapadni. A kísérletek során képes 
volt akkora húzóerőnek ellenállni, mely a saját súlyának több 
százszorosa. 
 A bojtorjánhal tapadókorongjának működési elvét sok terüle-
ten lehet alkalmazni. Például tengeri élőlények megjelölésére, 
mélytengeri kutatások során, illetve hajók és hidak víz alatti 
részén világítótestek és egyéb eszközök rögzítésére. 
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ÖKOhírek 

Iskolánk életében mindig is fontos szerepet  
játszott az ökotudatosság. Szerencsére ezt nem 
csak mi látjuk így! Iskolánk eddig már kétszer 
nyerte el az ökoiskola címet, ami hozzásegíthet 
minket ahhoz, hogy az következő tanévtől örökös 
ökoiskola lehessünk. 
Az idei évben az iskolai környezettudatosság  
tárházát igyekszünk bővíteni. A programok  
megvalósításában nem csak az ökoszakkör  
résztvevőinek szánunk fontos feladatot, hanem 
mindenkit várunk, aki szívesen segítene nekünk! 
Lapunk megjelenésével egyidőben kerül kihelye-
zésre a portára a mobiltelefon gyűjtő dobozunk, 
mellyel a „Passzold vissza tesó” mozgalomhoz 
csatlakozunk. A mozgalom célja a használaton 
kívüli mobiltelefonok összegyűjtése az újra  
felhasználhatóság jegyében. „A mobiltelefonok 
előállításához szükséges nyersanyagok, például a 
koltán bányászata Afrikában veszélyeztetett fajok 
(pl. gorillák, bonobók és csimpánzok) élőhelyét, 

fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit fenyegetik” (www.kovet.hu). A használt mobilokból 17 
féle fémet lehet visszanyerni. Minél több mobilt gyűjtünk össze, annál kevesebb fémet kell kibá-
nyászni. Október hónapban az iskola műanyag kupak gyűjtőjének felállítását tervezzük. A kupakok 
összegyűjtéséből származó bevétel az „Iskolánkért Alapítvány” kasszájába kerül majd. 
Az első félévben papírgyűjtést is szervezünk a tavalyi évhez hasonlóan, mindenki maga viheti ki a 
papírt a hulladékgyűjtőbe. A gyűjtésből származó pénz az osztályok csoportpénzébe kerül majd. 
Októbertől indul az ÖKOfaliújság! Figyeljétek a híreket! Keressétek a játékokat! 
 

Füzesiné Dr. Sümeghy Borbála Alice 
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Rajzolj egyszerűen! 

Tudtad? 
Az ózon világnapja 

1987. szeptember 16-án írta alá 46 ország a sztratoszférikus, magaslégköri ózonréteg védelmét szolgáló 
Montréali Jegyzőkönyvet, mely jeles nap azóta az ózon világnapja. Mára több mint 196 ország csatlako-
zott az első sikeresnek mondható, univerzális támogatottságot elérő, globális környezetvédelmi  
egyezményhez, köztük 1989-ben hazánk is. 
Az 1970-es években tapasztalták először az ózonban gazdag réteg, az „ózonpajzs” elvékonyodását. Ma 
már bizonyított, hogy károsodását elsősorban a – hűtőgázként és spray-palackok hajtógázaként, de  
tűzoltásra is használt – klóros vegyületek, CFCgázok és a még károsabb HCFC-gázok (a legismertebbek 
a freonok, halonok) légköri feldúsulása okozza. A téli hónapokban ózonlyuk alakul ki a Föld sarkai felett, 
ugyanis ezek az ózonbontó anyagok -43° C alatt a leghatékonyabbak. 1978. január 23-án elsőként Svéd-
ország ismerte fel az emberi tevékenység kártékony hatását az ózonréteg elvékonyodása szempontjából 
és tiltotta be az aeroszol spray-k használatát. A sztratoszférikus ózonréteg védelmére 1987-ben hozott és 
1997-ben felülvizsgált Montreali Jegyzőkönyvet mára már a világ minden jelentős országa aláírta és  
segítségével előreláthatólag 2050-2060-ra visszaáll a magaslégköri ózonréteg a megfelelő 300 Dobson-
egységes szintre. 
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Egri csillagok 
 

1899-ben jelent meg először a regény, majd 1901-ben adták ki könyvben Gárdonyi 
Géza  
alkotását. Fordulatos történelmi regény. Valós alapokon nyugszik és kitalált elemek is  
színesítik.  
A történet egy Gergely nevű fiú életét kíséri végig Eger vár ostromáig. Izgalmas ro-
mánc alakul ki Bornemissza Gergely és Cecey Éva közt. Megismerjük a regényből az 
egri csata körülményeit. Izgalmas és érdekes, ahogy végig kísérhetjük a magyar törté-
nelem e szakaszát a török megszállás alatt. Nagyon izgalmas, ahogy a maroknyi ma-
gyar védősereg  
ellenáll a hatalmas török hadseregnek. Bemutatja a hősies egri várvédők diadalát. Va-

lódi történelmi személyek szerepelnek benne, valós helyszíneken. 
Minden korosztálynak ajánlom.  

Bathó Tamás Patrik 

Őszi szókereső 

A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Höss Anikó, Szécsi Petra, Fejes Lívia, Csoma Letícia, Bathó Tamás Patrik 

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 


