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Köszöntő a családok legnagyobb ünnepére 

Izgatottan várjuk már a karácsonyt és mindent, ami ezt 
az ünnepkört kíséri. A megelőző hetekben már komoly  
készülődés folyik, ilyenkor a várakozást és a nyugodt 
felkészülést kellene előtérbe helyeznünk. A karácsony 
nem csak a keresztény emberek számára fontos ünnep, 
hanem a világon mindenütt örömünnep. A családok  
számára talán egész év folyamán a legfontosabb  
esemény. Várjuk már a hangulatos gyertyákat, a szalon-
cukrot, a karácsonyfa ünnepi csillogását és a családi  
vacsorát, amire eljönnek talán a rokonok is, amire anya 
mindig olyan finomságokat varázsol, hogy még napokig 
emlegetjük utána. Ezt az ünnepet a boldogság, az együtt-
lét élménye, a „lélek mosolya” különbözteti meg a  
hétköznapoktól. Ilyenkor minden megnyugszik és  
elcsendesül.  

A karácsony talán egymáshoz is elvezet bennünket, 
ilyenkor régen látott családtagok és barátok is találkoz-
nak, meglátogatják egymást. Közvetlenül érezhető a  
szeretet, amely máskor olyan nehezen érzékelhető. Kará-
csonykor elcsendesedve emlékszünk azokra is, akik már 
nincsenek közöttünk. 

Jó lenne minél többet átmenteni ebből a hangulatból és a 
„karácsonyi érzésekből” a hétköznapokra is! Őrizzünk 
meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat, hogy képe-
sek legyünk méltóságot, szeretetet, ünnepi emelkedettsé-
get nyerni a karácsonyt követő napokban is!  

Iskolánkban hagyomány már, hogy a legjobban teljesítő 
tanulók, a büszkeségeink gyújthatják meg a közös kará-
csonyfánkon a gyertyákat. A szülők már hetekkel az  
ünnepek előtt megkezdik a munkát, hogy ünnepi díszbe 
öltöztessék az aulánkat. A szünet előtti utolsó tanítási 
napon tartjuk iskolai ünnepségünket és karácsonyi műso-
runkat, amire nyugdíjas dolgozóinkat is szertettel várjuk. 
Így ünneplünk mi. 

Az ünnepi hangulatot pedig úgy őrizzük, hogy büszkesé-
geink pislákoló gyertyáit a főbejáratnál állítjuk fel azért, 
hogy az erre sétáló családok láthassák, kik a legjobban 
teljesítő diákjaink. 

Megkezdődik karácsony ünnepe! Annak a karácsonynak 
az ünnepe, mely nemcsak Jézus születésének, a keresz-
ténységnek, hanem a család, a békesség, az öröm, és a 
szeretet ünnepe is egyben. Az adventi készülődés erre is 
figyelmeztet bennünket. A karácsony olyan ünnep, mely 
a család, békesség, szeretet melegét hozza közelebb  
hozzánk. Ezt kívánom én minden tanulónknak, minden  
dolgozónknak és a hozzájuk tartozó családtagoknak! 

Kárász Péter 
intézményvezető 
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PÁLYÁZAT 
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VERSENYEK 

A Felsővárosi Általános Iskola „Kerékpárral a környezetért” című rajzpályázatán tanulóink  
a következő eredményeket érték el: 

 
2. helyezés: Ocskó Zita 8.b 
Különdíj: Csete Eszter 5.a 

Különdíj: Kránicz Anna 6.a 
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VERSENYEK 

Mesebeli tájakon 
2022. november 16-án a magyarteremben rendeztük meg a mesemondók találkozóját. 18 tanuló készült fel 
erre a napra, s hozta magával a népmesei kínálatunk szebbnél szebb történeteit.  
A verseny első perceiben arról beszélgettünk, hogy mi jut eszünkbe a mesékről. Az első jelentkező a színe-
ket említette. Valóban, a mesék útjain varázslatos palotákba, kristálytiszta kastélyokba, királyi udvarokba, a 
szegény emberek takaros házaiba is eljuthatunk. S mit fogunk ott látni ezeken a helyszíneken? Ez már a  
fantáziánkra, a képzeletünkre tartozik. A színeket mi „keverhetjük ki” a képi világ megalkotásához. A színek 
különböző árnyalatai után következnek a történetek, az emberi sorsok, a hangulatok, s a mesemondás öröme. 
A mesék bemutatásakor a mesemondók közönségre gyakorolt hatását követtük nyomon. Jó mesemondó az, 
aki végig fent tudja tartani a figyelmünket, aki hatással van a hallgatóságára, aki érzelmeket vált ki, aki jó 
kedvre derít bennünket.  
A háromtagú zsűri: Kinsztlerné Lázár Erzsébet, Feketéné Pősz Anett tanárnők és Vági Judit gyógypedagó-
gusi segítő döntött a helyezésekről. 

A helyezettek és felkészítő tanáraik:  
I. Máté Koppány 8. a (Zsoldosné Papp Judit) 

II. Gyüre Jázmin 5. a (Maglódiné Gärtner Mária) 
III. Viola László 6. b (Dunainé Czmorek Melinda) 

Különdíj: Onodi-Orbán Noel 6.b (Dunainé Czmorek Melinda) 
 

A jó hangulatú délután közös fotók készítésével ért véget.  
 

Maglódiné Gärtner Mária 
szervező tanár 

A helyezettek 

Együtt a csapat 
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VERSENYEK 

Alsó tagozatos mesemondó verseny 

„A mese gyógyít, szórakoztat, mert örök.” 
J. J. Abrams 

2022. november 23-án délután került sor az alsó tagozatos tanulók mesemondó versenyére. 15 bátor és felké-
szült diák várta izgatottan, hogy megmutassa mesemondó tehetségét. 

Elsőként iskolánk igazgatója, Kárász Péter üdvözölte a versenyzőket, a szülőket, a felkészítő pedagógusokat és 
a zsűri tagjait, majd arról beszélt, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a mesék a gyerekek olvasási és  
beszédkészségének fejlesztésében, szókincsük gazdagításában. 

Ezután Serfőző Anikó köszöntötte az egybegyűlteket. Anikó nénitől fontos információkat tudtunk meg a mese 
keletkezéséről, kialakulásáról, műfajáról. Az 5.a osztályosoktól idézett néhány kedves gondolatot, hogy  
számukra mit is jelent a mese. A diákok a következőket írták: „A mese fontos nekem, mert anélkül nem tudok 
elaludni.”; „A mese szórakoztató és örömöt szerez.”; „A mese nekem a kikapcsolódást jelenti.”; „A mese  
számomra örömöt és boldogságot jelent.” 
A rövid megnyitó után elkezdődött a versenyzők megmérettetése. A verseny során nemcsak a zsűri, a közön-
ség, hanem a versenyző gyerekek is érdeklődve hallgatták egymás remek produkcióit. A hosszabb-rövidebb 
meséket kifejezően, humorosan vagy éppen mély átéléssel adták elő a diákok. Jót nevettünk a három pösze  
lányon, szurkoltunk a kiskakasnak, hogy övé legyen a félkrajcár, elcsodálkoztunk a halász nagyravágyó felesé-
gén, megtudtuk, hogy a vendégségben hogyan viselkedett Mátyás király, érdeklődve figyeltük, hogy az állat-
mesék szereplői emberi módon viselkedtek, és örültünk annak, hogy a történetek végén a jók elnyerték a jutal-
mukat, a rosszak pedig a méltó büntetésüket. 

A háromtagú zsűrinek (Feketéné Pősz Anett, Herczeg Nikolett, Süveges Csabáné) nem volt egyszerű a felada-
ta. Hosszas tanácskozás után hozták meg igazságos döntésüket. Az eredményhirdetés előtt Netti néni elmondta, 
hogy milyen szempontokat figyelembe véve értékelték a versenyző diákok mesemondását, és adott hasznos 
tanácsokat, hogy miként lehetne még kifejezőbben mesét mondani, még jobban elvarázsolni a hallgatóságot. 

A következő eredmények születtek: 
1-2. osztály: 

I.  Ádám Zente  1.b   Felkészítő: Szabadi Anita) 
II. Huszár Kéla Sára  1.a  (Felkészítő: Serfőző Anikó)  

III. Máté Lenke  2.a  (Felkészítő: Garas Mariann) 

Különdíjas: 
Petrovics Lőrinc  1.a  (Felkészítő: Serfőző Anikó) 

3-4. osztály: 

I.  Horváth Natália  3.b  (Felkészítő: Mester Tiborné) 
II. Kis Huba  4.a  (Felkészítő: Jeszenszky Péterné) 

III. Sándor Bianka  3.b  (Felkészítő: Mester Tiborné) 

Különdíjas: 
Vojnics-Rogics Marcell  4.a  (Felkészítő: Jeszenszky Péterné) 

 

Izgalmas és vidám délutánt töltöttünk együtt, hiszen a  
versenyzők egy fantasztikus és humoros mesevilágba  
repítettek el bennünket. 

Köszönjük a zsűri munkáját, köszönjük a szülői támoga-
tást és segítséget! 

Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő  
pedagógusoknak is!  

Garas Mariann 
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VERSENYEK 

A Fészekrakó Nagycsaládos Egyesület rajzpályázatán felső tagozatos korosztályban Berki Lilla (6.a) 
első helyezést ért el, Ördög Vivien (5.a) harmadik lett, Petrovics Lőrinc (1.a), Ferencz Botond (2.b), 

Kránicz Anna (6.a) Majoros Máté (5.a) különdíjat nyert. 
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VERSENYEK 

December 3-án, szombaton rendezték meg a Bibó István Gimnáziumban a X. Bibó-diákszimpóziumot, 
ami a tudományos diákkutatók seregszemléje. 

Patai Péter 8.b osztályos tanulónk 1. helyezést ért el a 7-8. évfolyamosok természettudományos  
szekcióban az Automata leszállópálya drónok számára című előadásával.  

Felkészítő tanára Kárász Péter volt. 
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RENDEZVÉNYEK 

Vendégünk volt Attalai Zita 

Szeptember 30. óta érdekes kiállítást látogathatnak meg az érdeklődők a Kiskunhalasi Fazekas Mihály  
Általános Iskola aulájában. A kiállítás mottója: “Hol a helye a népviseletnek a hétköznapokban, hogyan 
változhat kortárssá a hagyomány?”. 

A kiállítást a dabasi Trafik Kör Kortárs Képzőművészeti Egyesület szervezte, címe: “Trend és hagyo-
mány”, tárgya pedig a megújult szegedi papucs népszerűsítése és megmentése, megújítása. A kiállító  
művész, Attalai Zita most iskolánkba látogatott. 

A művészeti szakkörösök nagy érdeklődéssel vették körbe és hallgatták a művésznő magyarázatait, aki 
egy viselet kultúrával kapcsolatos társasjátékkal is meglepte a gyerekeket. 

Köszönjük! Várjuk vissza a művésznőt! 

Halloween szabadulószoba 

Idén először került megrendezésre iskolánkban a Halloween szabadulószoba. Négy fős csapatoknak kellett 
adott időn belül kiszabadulniuk, és megvédeniük az iskolát a zombiktól. A feladatok nem csak tudást igé-
nyeltek, hanem logikát is, de az sem ártott, ha valaki beszél angolul. Kihívás, jó hangulat, sok nevetés jelle-
mezte a szabadulószobát. Szerencsére minden csapatnak sikerült kiszabadulnia. 

A legrövidebb idő alatt kiszabaduló csapatok: 

Megosztott 1. helyezett (36 perc): 

– Babós Bence, Makai Márkó. Patai Péter, Hurton Bence 

– Győri Viki, Rajmond Kinga, Pásztor Szandi, Német Edina 

2. helyezett (38 perc): 

– Juhász Csaba, Berecki Beatrix, Vereb Kíra Nóra, Nagy Dóra 

3. helyezett (41 perc): 

– Kazi Réka, Gyenizse Nóri, Kun Veronika, Tatics Péter, Takács Zsombor 

Gratulálunk minden résztvevő csapatnak! 
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Mézes reggeli 
November 18-án délelőtt – a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület közreműködésével – ismét megren-
dezésre került a “Mézes reggeli”. Az Egyesület finom vegyes- és akácmézzel várta az aulában tanulóin-
kat, akik többször is sorba álltak az egészséges finomságért. 

RENDEZVÉNYEK 

1795 idején a kiskunhalasi református gimnázium a deb-
receni kollégium igazgatása alá esett. Így történt, hogy 
Csokonai Vitéz Mihályt a kiskunhalasi gyülekezetbe 
küldték húsvét idején (legatiora), hogy a helybeli lel-
késznek, Tormássy Jánosnak (1746-1814) segédkezzen.  

Ennek az eseménynek a 200 éves évfordulójának emlé-
kére emeltették "Halas város polgárai" ezt az emléktáb-
lát 1995. június 4-én, mely a református templom déli 
falán látható.  

Höss Anikó 

ÉRDEKESSÉGEK HALAS TÖRTÉNETÉBŐL 



TI ÍRTÁTOK 
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Miszike 
 
Miszike, a kutyánk nagyon rég megvan nekünk. Már a család tagja, közel áll hozzám. 
A házikója az udvaron egy nyitott ketrecben található. Általában itt tartózkodik. Jók az érzékszervei. 
Például a szimata, hallása, látása. Kedvenc eledele a csont, a kutyatáp és a konzerv. Ezeket igen szereti. 
Nagyon sokszor volt terhes. Öt vagy hét kölyke született, amiket mind eladtunk. Amúgy jó lenne házőr-
zésben. Csak néha halljuk, hogy hangosan horkol. Lány létére! 
Ő egy boxer, mégis a mi „kis” kedvencünk. 
 

Horti Vivien 4.a 

Budapesti kirándulás 
 

Egy keddi napon a negyedik évfolyam elutazott Budapestre. 
Kora reggel fél hétkor gyülekeztünk és izgatottan szálltunk fel a vonatra. Elsétáltunk az Országházhoz, 
ahol sok érdekességet mondtak és mutattak. Megnézhettük a koronázási ékszereket, kupolatermet, ülés-
termet és még szavaztunk is. Metróval átmentünk a Duna alatt. Villamossal utaztunk a Csodák Palotájá-
ba. Ott illúziókat néztünk, kísérleteztünk és játszottunk. Fáradtan, de átsétáltunk a Margit  
hídon. Innen megcsodáltuk a panorámát. Végül elmentünk a Mekibe és átvettük a vacsorát, amit a  
vonaton ettünk meg. 
Megérte eljönni, csak sajnálom, hogy vége! 
 

Takács Hanna Bíborka 4.a 

November 
November az év 11. hónapja, és a néphiedelem szerint Szent András hava.  
November 1-jén sok család elmegy a temetőbe, és egy mécsest gyújt a meghalt szeretteiért. 
1956.november 4-én az országba bevonultak a szovjet csapatok, hogy leverjék a forradalmat. A magya-
rok próbáltak ellenállni, de nem sikerült. Nagyon sok ember halt meg a csaták miatt. 
November 13-án van a Magyar Szentek emléknapja. A hónap harmadik hetében rendezik meg a Magyar 
népdal és a népköltészet hetét.  
Ez a hónap 30 napos. Neve a latin novem szóból származik, melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg 
az év kilencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és a február hónapokat hozzáadták az 
évhez. 
November hónapunk időjárásában sokszor erősen érződik a télies jelleg. Különösen a hónap végén  
tapasztalható jelentősebb hőmérséklet csökkenés, amely nedvesebb időjárással társul, gyakorta meghoz-
za az összefüggő hótakarót is a síkvidéki területeken. A napsütéses órák száma is kevesebb ilyenkor. 
Ez a hónap virágokban is gazdag. Különféle színekben pompáznak az árvácskák, a krizantémok, a  
csarabok stb. 
A novemberi táj a kötőket is megihlette. Csokonai Vitéz Mihály verset is írt November címmel:  
„Eljött már a novemberdidergő   hónapja, / Hideg szele a fák ágait megcsapja./   Megholva lehullanak a 
sárga levelek,/ Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek…” 
Advent első vasárnapja november 27-re esik az idén. Ilyenkor kell az adventi koszorún meggyújtani az 
első gyertyát. 
Én szeretem a novemberi tájat a színes falevelek szépsége miatt. 

Ferenczi Csanád 6.a 
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TI ÍRTÁTOK 

November 
A Gergely-naptárban november az év tizenegyedik hónapja, amely 30 napos. Népi elnevezése: Szent 
András hava. 
Novemberben még tart az őszutó, rendkívül szeszélyes az időjárás. A csökkenő hőmérséklet hatására a 
falevelek lehullanak. Reggelente ködös, esetleg fagyos az idő, de délután előfordulhat, hogy kisüt a nap. 
Sok jeles napot tartunk számon ebben az időszakban: Mindenszentek, halottak napja, Márton napja,  
Katalin nap, András nap stb. 
Halottak napján világszerte elvesztett szeretteinkre emlékezünk. Minden nép másként teszi ezt. Mi  
gyertyákat, mécseseket gyújtunk, virágot viszünk a temetőbe.  
Márton napján lakomákat rendeznek. Libát esznek ilyenkor, mert a mondás szerint: „Aki Márton napon 
libát nem eszik, egész évben éhezik.” 
Az új bort is ekkor töltik először pohárba. Gyakran ekkor esik le az első hó. 
András napja a disznótorok kezdete. 
Én azért szeretem ezt a hónapot, mert ekkor van a nagymamám és a kishúgom születésnapja. 

Csoma Letícia 6.a 

December 

Az év utolsó és egyben a legkülönlegesebb hónapja. Ez a hónap a téli évszakhoz tartozik. Családokat, családtagokat hoz össze, hisz 
a szeretet ünnepe is ilyenkor van, a karácsony. Ilyekor van az aprószentek napja és az óévbúcsúztató szilveszter. Ebben a hónapban 
megemlékezünk néhány szentről: Borbáláról, Miklósról, Lucáról, Tamás és János apostolokról. Adventkor az egyházi év kezdetét, a 
karácsonyi előkészület négy hetes időszakát ünnepeljük.  

Borbála napja: december 4. 

Tilos volt ezen a napon fonni, varrni és söprögetni. A női vendég nem hozott szerencsét a házra. 

Szent Miklós napja: december 6. 

Segítette a nincsteleneket. Ilyenkor hozza a Mikulás a megtisztított csizmákba az édességet és a virgácsot a rossz gyermekeknek.  

Luca napja: december 13. 

Az év legrövidebb napja, és egyben a téli napforduló kezdete. E napon kezdték el faragni a Luca széket 9 féle fából. Ilyenkor vetik 
el a Lucabúzát.  

Tamás napja: december 21. 

Ha ezen a napon esett a hó akkor a hiedelem szerint békés, boldog karácsony ígérkezett.  

Karácsony: december 24. Ádám és Éva napja 

Az adventi időszak utolsó napja és egyben a karácsony kezdete.  

December 25.: karácsony 1. napja 

Ezen a napon van a téli napforduló ideje. Ezen a napon már a családok tagjai a karácsonyra hangolódnak.. 

December 26.: karácsony 2. napja, István nap 

Ezen a napon betlehemeznek.  

December 27.: János napja 

A harmadik karácsonyi nap. Szent János evangélista napja.  

December 28.: Aprószentek napja 

December 31.: szilveszter 

Az év búcsúztatásának vidám éjszakája. Az év utolsó napján fontos szerepet kaptak az ételek! Leggyakrabban malacsült került az 
asztalra. Tilos volt a csirke, pulyka fogyasztása. Ezek az állatok elkaparták a jó szerencsét. Ezek helyett leginkább lencsét ettek.  

Vereb Kira Nóra 5.a 
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TI ÍRTÁTOK 

December 
 

A karácsony (latinul: Nativitatis Domini, Natalis Domini, „az Úr születése”) a kereszténység második 
legnagyobb ünnepe, teológiailag a húsvét után a legnagyobb, amellyel Isten fia, Jézus Krisztus földi  
születésére emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. Minden évben december  
25-én tartják világszerte, habár Jézus születésének tényleges időpontja nem ismert. Talán azért esett erre 
a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése, azaz a húsvét, illetve fogantatása az 
év azonos napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor van a téli napforduló a Föld északi félte-
kéjén, illetve a korai keresztények ezen a napon a kötelező Mithrász- és Sol Invictus-ünnep helyett Jézus 
születését ünnepelték. Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus 
földi születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld  
ünnepe. 

Gáspár Bence 5.a 

DIÁKTÁRLAT 

Csete Emília 
Csete Eszter 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep_(napt%C3%A1ri_id%C5%91tartam)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Napfordul%C3%B3#T%C3%A9li_napfordul%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mithr%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_nikaiai_zsinat
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96r%C3%B6m_(%C3%A9rzelem)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(szociol%C3%B3gia)
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DIÁKTÁRLAT 

Csete Emília 

Bereczki Beatrix Csete Emília—Ocskó Zita 



SPORT 

 14 FAZÉK XXIX évf. 2. szám 

Izgalmas 2 hétvégén vannak túl tornászaink! 

Október 23-án került megrendezésre a Fiú Kadett, valamint a Fiú Serdülő II. osztály Országos Bajnokság 
második fordulója, október 30-án pedig a Fiú gyermek Kezdő Országos Bajnokság 4., egyben utolsó fordu-
lója, ahol ismét csodás eredményeket értek el tornászaink! 

Serdülő korcsoport eredményei: 

Fazekas DSE csapata a 8. helyet szerezte meg. 

 

Egyéni összetett helyezések: 

18. Majoros Máté 

25. Macska Szabolcs 

31. Kajdocsi Noel 

33. Maráczi Donát 

35. Mester Benett 

38. Máriás Gábor 

40. Grobál Péter 

 

Kadett korcsoport eredményei: 

Fazekas DSE a 8. helyen végzett. 

 

Egyéni összetett eredmények: 

14. Máté Koppány 

24. Tislér Ádám 

 

Gyermek kezdő eredmények: 

Fazekas DSE 13. helyen végzett az összetett eredmények alapján. 

 

Egyéni összetett: 

73. Takács Balázs 

90. Vaskó Ákos 

92. Grobál Dániel 

102. Horti Olivér 

104. Macska Norbert Olivér 

108. Szekeres Vilmos 

109. Slezák Dávid 

 

 

 

A gyermek csapattal most értük el a legtöbb pontot a négy fordulóból. 

Köszönjük edzőink, különösen Tóth István fáradhatatlan munkáját, valamint a szülők önzetlen segítségét! 
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SPORT 

Sándor Bianka 3.b osztályos tanulónk újabb úszósikert ért el 
november közepén, a XII. Naturex kupán, Szegeden. 

Bianka 50 méter pillangón ezüstérmes lett. 

November 20-án került sor a IV. Fit Kid Dance Free országos táncversenyre, melyen  
iskolánk fitneszes tanulói is megmérettették magukat. 

Takács Hanna Bíborka (4.a) országos V. helyezett, míg Ambrus Dóra (8.a.) országos  
IX. helyezett lett. 



SPORT 
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A 2022. december 2-4. között megrendezett 
XVIII. FitKid Európabajnokságon iskolánk két 
tanulója is megmérette magát. 

 

Hirsch Lizi (6.a) I. osztályos versenyző kategóriá-
ban European Open Cup III. helyezett lett, Takács 
Hanna Bíborka (4.a) Africa elnevezésű formáció-
jukkal, kis csapat kategóriában European Open 
Cup VI. helyezést ért el. 

 

28. családi sportnapunkat rendeztük december 10-én, melyen szép számmal jelentek meg tanulóink, 
családtagjaik és pedagógusaink. A jó hangulatban telt rendezvényen sorversenyek, pinpong, kosár-
labda és sport-kvíz számokban mérethette meg magát a résztvevők apraja és nagyja.  



ÁLLATSÁGOK 

FAZÉK 17. XXIX évf. 2. szám 

Így neveld a tengerimalacodat! 

 

Ez a mókás nevű kis rágcsáló leginkább a nyúlra hasonlít,  bár sokan inkább nagyranőtt  
hörcsöghöz hasonlítják.  Pedig igazi kis egyéniségek, ráadásul akár 6 -8 évig élnek.  

6+1 érdekesség erről  a házikedvencről:  

 

-  Jó hallásuk van, egymással ultrahang segítségével beszélnek.  

-  Gyorsan tanulnak, elsajátítják a hangokat és tevékenységekhez kötik.  

Pl.:  -Felismerik a gazdijuk hangját.  

-Hívószavakra is megtaníthatóak.  

 

-  Semmilyen játékkal nem tudnak játszani,  így amit  a 
boltokban lehet kapni játékokat felesleges megvásárolni .  
Nem úgy mint pl.:  egy hörcsög.  

-  Gazdájával viszont szívesen tölt időt, nagy mozgási-
gényű kis állat,  aki  a kertben is jól elvan. Növényevő 
állat. Táplálékát széna teszi  ki többnyire.  

-  Nagyon szelídek, így gyermekek mellé is tökéletes választás. Nem harapják meg őket.  

-  Ha van másik háziállatod, nem fogja zavarni a tengerimalacot. Kutyákkal, macskákkal 
is jól  kijön és tökéletes játszótárs,  ha ügyesen összeszoktatod őket. 30 -cm-re is 
megnőhet.  

 

És még egy kisebb érdekesség:  

Fogai élete végéig nőnek. Ezért kell nekik pl:  fogkopogtatókat 
biztosítani.  

 

 

Vereb Kira Nóra  
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ÁLLATSÁGOK 

Gondoltad volna? 
A Szaharai ezüsthangya (Cataglyphis  
bombycina) az egyik olyan szárazföldi állat, 
mely a legjobban tűri a hőséget. Amikor déltáj-
ban a hangyákra vadászó ragadozókat árnyékba 
kényszeríti a szaharai nap, a hangyák rövid  
időre kisietnek föld alatti járataikból, hogy  
megegyék a hőségtől elpusztult rovarokat. 
 Az ezüsthangya különlegessége egyrészt a 
„hőpajzsában” rejlik, vagyis abban, hogy a  
testét fent és oldalt speciális szőrszálak fedik, 
a hasa pedig fedetlen. Szőrszálai apró, három-
szög alakú csövecskékből állnak, melyektől a 
hangya ezüstös fényben ragyog. A csövecskék 
két külső felületén parányi redők futnak  
hosszanti irányban, míg a belső felülete sima. Ez a felépítés két célt szolgál. Először is lehetővé teszi, hogy 
a szőrszálak visszaverjék a látható fény és a közeli infravörös tartomány sugarait. Másodszor a hangya így 
le tudja adni a környezetéből felvett hőt. Fedetlen hasa eközben visszaveri a közepes infravörös sugarakat, 
melyek a sivatag talaja felől érik.   
A szaharai ezüsthangyát a „hőpajzsa” megvédi, hogy testhőmérséklete ne emelkedjen 53,6 °C fölé, mert ez 
a legtöbb, amit el tud viselni. A kutatók azon dolgoznak, hogy e parányi teremtmény „hőpajzsához”  
hasonló speciális bevonatot, burkolatot fejlesszenek ki, mely fokozza a passzív hűtést, vagyis a ventilátor 
és egyéb eszközök nélküli hűtést. 

KÜTYÜ-SAROK 

Minecraft 

Mi is az a Minecraft? Szerintem sok ember fejében fordulhat meg ez a kérdés. A Minecraft egy pixeles 
videójáték, melyet 2011-ben fejlesztettek ki. Blokkokból áll. Itt látható egy grass block-fű: 

Igen, az egész játék ilyen blokkokból áll. A játékban vannak egyedi módok. Ezeknek a mó-
doknak a neve: a kreatív mód , túlélő mód , hardcore mód és végül, de nem utolsó sorban, 
kalandmód.  

A Minecraft egy multiplayer, vagyis több játékos is játszhat egyszerre, felcsatlakozhat a szerverekre. Ezek-
re a szerverek címével lehet felcsatlakozni. Néhány szerver címe: hypixel.ne, blocksmc.com. Léteznek ma-
gyar szerverek is, pl:. balkercraft.hu , mineside.hu , minezone.hu és woodcraft.eu. 

A játéknak van Java Edition verziója, ez a gépes verziója, és létezik a Bedrock Edition, amely az xboxos 
verziója. 

A játék fejlesztói:  Mojang, Xbox Game Studios, Telltale Games, 4J Studios, Double Eleven, Other Ocean 
Interactive kiadói:  Mojang, Xbox Game Studios, Telltale Games, Sony Interactive Entertainment és terve-
zői:  Markus Persson, Jens Bergensten, Laura de Llorens Garcia, Stephen McManus, Daniel Brynolf, Matt-
hew Dunthorne 
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Október 

 

„Köd szitál, 

hull a dér, 
lepörög 

a falevél” 

 
 

Ha Halloween, akkor tökfaragás. Egy délutánt töltöttek 
a gyerekek a kézügyességet fejlesztő, fantáziát megmoz-
gató közösségi tevékenységgel. Nagy örömmel, vidá-
man dolgoztak. A közönségszavazatok alapján jutalmaz-
tuk a legötletesebb alkotások készítőit. 
Kiemelkedően „tökölt” Nemes Ákos és Szegedi Dávid, 
Sztojka Viktor és Mezei István Krisztofer, Szűcs Előd és 
Jónás Ferenc. 
Köszönet a szervezőknek, Sárköziné Vágó Rózsának és 
Martonosi Andreának. 
 

 
 
 

Fergetegesen sikerült a Halloween-party is. Bor-
zongás, denevér-keresgélés sötétben, tánc kifára-

dásig. Második alkalommal rendeztük meg a bu-
lit, amelyen szinte az egész iskola részt vett. Na-
gyon sokan öltöttek jelmezt, készítettek látvá-

nyos sminket is, a legötletesebbeket  
csokival jutalmaztuk. Köszönjük a szülőknek a 
rágcsálni valókat, az üdítőket. A szervezés Nagy 

Andreát, Királyné Mezei Katalint dicséri, segítők 
Nagyné Bajnai Adrienn, Bajnai Leonóra, Sárkö-
ziné Vágó Rózsa, Oláh-Jaksa Gabriella, Karsai-

Juhász Katalin voltak.  

 

 

 

 

 
Két osztály is kihasználta a szép őszi időt és 
kirándulással töltődtek fel a téli időszak 

előtt. A 6. osztály Kiss Szilvi nénivel izgal-
mas, fordulatos utazás után Szegedre látoga-
tott. 
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BALOTAI (kis) FAZÉK 

 

A 4. osztály Nagy Andi nénivel Kiskunhalason a Csetényi Élményparkban járt. 
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Hulladékgyűjtés és újrahasznosítási ötletek 
 

Október utolsó hetében három délutánt is a környezetvédelem jegyében töltöttek a balotaszállási gyerekek. 
Az őszi szünet hetében a napközi idejét hulladékgyűjtéssel és a hulladékokból játékok készítésével foglala-
toskodtak a tanulók. A kellemes időben volt lehetőség a mozgásra, és a kezek is ügyesedtek.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

November 

November 30-án rendeztük meg a mesemondó versenyt. A hangulatosan berendezett művelődési házban sok

-sok szülő és az iskola minden tanulója előtt meséltek a versenyzők közel harmincan. Népmesék, műmesék 
egyaránt elhangzottak. Néhányan megilletődtek és nem adták elő a meséjüket, de ők is lelkesen megtanul-
ták. Színes , élvezetes mesemondás jellemezte a kellemes délutánt, a gyerekek emlékezetes pillanatokkal 

ajándékoztak meg minket. Köszönjük mindenkinek!  
 Karsai-Juhász Katalin, Nemesné Bajnai Leonóra, Pinczés Blanka bírálták el a produkciókat. Nehéz dolguk 
volt, abból is látszik, hogy sok megosztott díjat adtak át.  

A zsűri döntése alapján az iskolát alsó tagozatról Szabó Tamara 4. osztályos, valamint Jónás Ferenc 8. osztá-
lyos tanuló képviseli majd a járási versenyen. 
Helyezettek:  

Alsó tagozat:  
1. helyezett: Szabó Tamara, 
2. helyezett: Székely Hunor Bendegúz, 
3. helyezett megosztottan: Kazi Csenge és Szauter Do-

rina. 
Felső tagozat:  
1. helyezett: Jónás Ferenc, 

2. helyezett megosztottan: Horváth Alíz Judit és Nemes 
Ákos, 
3. helyezett megosztottan: Lajos Dorka és Szegedi Dá-

vid. 
 
Gratulálunk mindenkinek! Köszönjük a gyerekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak, a zsűrinek,  

Oláh-Jaksa Gabriella tagintézmény -vezetőnek, a Kiskőrösi Tankerületi Központnak és a Balotaszállási  
Művelődési Háznak. 
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December 

A szorgalmas munka eredményeként folyamatos a mozijegyek átadása. Az ötöst gyűjtők alsóban 60, felső-
ben 50 darab jeles érdemjegy után ajándékként moziba mehetnek egy általuk választott vetítésre. December-
ben  Bus Botond első osztályos tanuló, valamint Kazi Csenge, Szabó Tamara negyedikes tanulók kaptak 
ajándék mozijegyet.  

 

Nálunk is járt a Mikulás! Angyalkák segítették a munkáját. Köszönet érte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsódy Laci bácsi az első osztállyal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A második osztályban 
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ÖKOHÍREK 

November végén sikeresen zárult a „Passzold vissza tesó” mobiltelefon gyűjtő mozgalom. A mozgalom célja 
a használaton kívüli mobiltelefonok összegyűjtése volt az újra felhasználhatóság jegyében. Sok kicsi sokra 
megy alapon sikerült jó pár darab telefont összegyűjtenünk, amivel iskolánk is hozzájárulhatott az Afrikában 
élő, veszélyeztetett fajok védelméhez. 

Lapunk megjelenésével egyidejűleg zárul papírgyűjtő akciónk is. Az előzetes adatok alapján a versenyt a 2.a 
osztály nyerte. Ők és családjaik gyűjtötték a legtöbb papírt, 740 kg-ot. Bevételük az osztálypénzüket fogja 
gazdagítani. 

November 19-27. között került megszervezésre az Európai Hulladékcsökkentési hét, amelyhez iskolánk is 
csatlakozott. Az idei évben a textil témaköre köré épült a program. Célunk az volt, hogy megmutassuk,  
hogyan lehet a már nem használt textileket újrahasznosítani, a maradék anyagokat felhasználni. A gyerekek 
és pedagógusaik nagyon színesen, ötletesen közelítették meg a témát és szebbnél szebb alkotások születtek. 
Volt, aki faliképet, volt, aki manócskát készített. Egyesek ruhaterveket szabtak és ragasztottak, mások  
verset írtak és plakátot terveztek. Volt, aki tűt és cérnát ragadott és karácsonyi díszeket alkotott.  

Azért, hogy ezt a munkában és ötletekben gazdag hetet méltóképpen lezárhassuk egy kiállítást szerveztünk, 
ahol megmutattuk, hogy milyen sokoldalúak vagyunk! Úgy érzem a gyerekek és felnőttek is egyaránt  
kikapcsolódtak az ötletes tárgyak készítése közben. 

Füzesiné Sümeghy Borbála 
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Rajzolj egyszerűen! 
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Könyvajánló kicsiknek és nagyoknak 

 
 
Erich Kästner: A két Lotti 
 

Drezdában született 1899. február 23-án. Német költő, író, forgatókönyv-
író. Írói álneve: Berthold Bürger. 
Ez a regénye 1949-ben jelent meg. Tizenkét fejezetből áll. 
A gyermekregény címszereplője két kislány, akik a megtévesztésig hason-
lítanak egymásra. Ez a tény nem kis zavart okoz a történetbeli Bühl-tavi 
üdülő tanárai és diákjai és a nyaraló gyerekek körében, ahova a két új  
vendég megérkezik. A feltűnő hasonlóság titka az, hogy Luise és Lotte 
ikertestvérek. De ezt hogyan is gyanítaná a szigorú Ulrike kisasszony és a 
többi gyerek, ha a két bájos kislány sem tud róla. A szüleik elváltak és a 
gyermekeiken megosztoztak. Természetesen a feltűnő hasonlóság titkát 
nem csupán a tábor lakói nyomozzák. Az ikerpár elhatározza, hogy össze-
békítik szüleiket. Erre a célra legalkalmasabbnak a szerepcsere ígérkezik. 
Ilyen megfontolások után Lotte érkezik meg Bécsbe a karmester papához, 
Luise pedig Münchenbe, édesanyjához...  

1951-ben, a könyv alapján készült A két Lotti című film, forgatókönyvével elnyerte a Német 
Filmdíj legjobb forgatókönyvért járó díját. 
Ezt a történetet több filmben is feldolgozták. 
Azért ajánlom ezt a könyvet olvasásra, mert izgalmas, vidám és fordulatos a cselekménye. 

A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Csoma Letícia, Gáspár Bence, Höss Anikó, Ferenczi Csanád, Vereb Kira 

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 

Télen az élőlények közül sokan eltűnnek a világ szeme elől, azaz téli  
álmot alszanak – magyarázza a biológiatanárnő.  

– Ki tudna olyan élőlényt mondani, amit csak tavasszal látunk újra? 

Milánka nagyon jelentkezik, majd felkiált: 

- A fagylaltos! 


