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A KISKUNHALASI FAZEKAS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA  lapja 

Itt a tavasz! 
 

Sok ember legkedvesebb évszaka a tavasz.  

Megszabadít bennünket a nagykabáttól és sok más  

meleg ruhától. Megszűnnek a nyomasztóan fénytelen 

napok, a tavaszi napsugarak melegen simogatják  

arcunkat és szívünket is. Nyitottabbak, tettre készeb-

bek leszünk, és ez bizony nagyon jó érzés. 

A természet újjáéled.  Az erdőben és a kertekben  

kibújnak az első hóvirágok. A költöző madarak lassan 

hazatérnek és rendbe rakják régi fészküket vagy újat 

építenek maguknak. Az év egyik legszebb időszaka ez, 

amikor a virágzó fák és a csicsergő madarak minden 

ember hangulatába egy kis vidámságot csempésznek. 

Én a pompás és tarka virágokat szeretem benne a  

legjobban. 

A tavasz a boldog várakozás ideje is. Hiszen tavasz 

után jön a nyár, a szikrázó napsütés, a meleg és az  

önfeledt pihenés ideje. Azt hiszem, a tavasz   

kétszeresen szép évszak! 

Magyar Anna 

Naptár 1 

Pályázatok, projektek 2-3 

Rendezvények 4-5 

Bemutatkoznak új tanáraink 6 

Versenyek, eredmények 7-9 

Hasznos tanácsok 10 

Balotai (kis) Fazék 10-13 

Tanárinterjú  14-15 

Verselj szabadon! 15 

Sport 16-18 

EZ+AZ 19-20 

A tartalomból: 

Január1. 
Újév napja 
 
Január 22. 
A Magyar Kultúra Napja 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen  
a napon fejezte be a Himnuszt. 
 
Január 25.  
Fazekas bál 
 
Február 14. 
Farsang 
 
Március 2-3. 
Nyílt napok 
 
Március 15. 
Nemzeti ünnep 
Az iskolai ünnepségen március 13-án 
az ötödikesek és az énekkarosok műsorával  
emlékeztünk az 1848/49-es forradalomra és  
szabadságharcra. 
 
Március 18. 
Távoktatás elindulása a Fazekasban 
 
Március 22. 
A víz világnapja 
 
Április 12-13. 
Húsvét 
 
Április 9. - április 14. 
TAVASZI SZÜNET 

Naptár 

Iskolánkban a digitális munkarend   

2020. március 18-án bevezetésre került. 

Az ezzel kapcsolatos  információkat az  

etanterem.fazekasiskola.hu weboldalon 

olvashatják. 



  

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 
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„ ERDŐ-KÓRHÁZ” PROJEKT 

 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád  

Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában az egészségügyi és 

szociális ágazat érzékenyítő foglalkozásaként már két tanéve szer-

vezzük pályaorientációs tevékenységünk keretében az Erdő-

kórház projektet.  A gyermekek a plüssállatok ápolásán keresztül 

interaktívan kerülhetnek kapcsolatba a betegellátás rejtelmeivel. 

A program elemei: 

- Az erdő beteg állatainak ápolása a kórházban („beteg” plüss 

állatok vizsgálata, kezelése) 

- Elsősegély-nyújtási feladatok erdei barátainknál (sebellátás, 

stb.) 

 Az erdő kölyök állatainak gondozása (etetés, pelenkázás, öltöztetés) 

 Az általános iskolák tanulói részére 1-2 órás foglalkozást biztosítunk az iskola egészségügyi  

demonstrációs tantermeiben. 

Betáné Kiss Anett és Soltiné Kubics Tünde 

   szaktanárok 
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Az Erdő-kórház projekt idei foglalkozásain a 

Fazekas iskola harmadik évfolyamának  

kisdiákjai vettek részt. A program nagyon 

tetszett nekik. Aktívan közreműködtek az erdő 

állatainak ápolásában. Elsősegélyben  

részesítették a beteg állatokat. Vérnyomást 

mértek, sebeket kötöztek… Megtanultak  

babákat öltöztetni, pelenkázni.  

Köszönjük az érdekes programot a  

vendéglátó szaktanároknak és végzős  

            diákjaiknak! 

A fotók a foglalkozásokon készültek. 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 

DIGITÁLIS MUNKAREND 

Megnyílt az etanterem.fazekasiskola.hu. 

Ezek az oldalak útmutatókat és segédleteket tartalmaznak az elektronikus eszközökkel támogatott  
tanuláshoz. Külön csoportosítottuk tanulóknak, a szülőknek és munkatársaknak szólóan. 

A dokumentumokat a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola dolgozói állították össze, vagy 
írták. Megjelenésükkel engedélyt adtak azok szabad felhasználására. Minden kedves felhasználót arra 
kérünk, hogy úgy kezeljék ezeket, hogy 2020. márciusi állapotot tükröztek. A frissítések és  
változások nyomon követése elengedhetetlenül szükséges a teljes és pontos kép kialakításához. 

A támogatás elsősorban leírásokat és útmutatásokat jelent, de vannak technikai segédletek és  
módszertani ajánlások is a megjelent dokumentumok között. Mindenki válogathat kedvére és felhasz-
nálhatja ezeket a munkája során. 



Farsang 

A farsang évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok és a jelmezes felvonulások időszaka. A tavaszvárás ősi 
ünnepe. Jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak. Minden farsang táncmulatsággal zárult.  

A Fazekasban a farsangi bálra február 14-én került sor. Erre az alkalomra a szülők egy kis csoportja 

gyönyörű színekbe öltöztette fel iskolánk bejáratát, auláját, folyosóit. Az alsósok osztályaik előterét, 

szekrényeiket dekorálták farsangi hangulatúvá. 

Az alsós gyerekek osztályukkal léptek fel. A különböző táncok nagyon vidámak voltak. A kö-

zönség nagyon élvezte a műsort, a produkciókat nagy tapssal értékelték. A kicsik egyéniben is meg-

mutathatták kreativitásukat. A következő eredmények születtek: 

Csoportos jelmezesek: 

Legvidámabb osztály: Hóemberek 1.a 

Legügyesebb osztály: Futballsztárok 1.b   

Legeredetibb osztály: Orvosok 2.a 

Legjobban előadó osztály: Cinege madarak 2.b 

Legötletesebb osztály: Cowboyok és Cowgir lek 3.a   

Legszínesebb osztály: Strandolók 3.b    

Legkreatívabb osztály: Szinkronúszók 4.a   

Legjobban táncoló osztály: Lányok- fiúk táncpárbaja 4.b 

Egyéni helyezések: 

1. Hőlégballon - Tislér Zsófia 2.b 

2. Cápa - Tislér Bence 4.a  

3.Tavaszváró gólya - Péter Laura 1.a 

4.Egérfogó - Höss Anikó 4.b 

RENDEZVÉNYEK 
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Legötletesebb osztály 



 FAZÉK 5 XXVI. évf. 3. szám 

RENDEZVÉNYEK 

A felsősöknek 16:30 – 20:30-ig tartott a farsangi diszkó. A bátrabbak különböző jelmezekbe öltözve 

buliztak egész este. Volt közöttük énekes, szellem, játékfigura. A hangulatot a jó zene biztosította. 

Sokan táncoltak, beszélgettek és barátkoztak. A büfében finom süteményeket,  szendvicset és üdítő-

italt lehetett vásárolni. A tombolahúzást mindenki izgatottan várta. Nagyszerű és hasznos tárgyakat 

nyertek a szerencsések. Ez a farsangi mulatság is remekül sikerült, mindenki jól szórakozott. 

Baka Lilla, Szalma Ivett 

 
Az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk 

 

2020. március 13-án rendhagyó iskolai ünnepség keretében az 5. évfolyam segítségével emlékeztünk 

a forradalom eseményeire. Köszönet a műsor minden szereplőjének, hogy ünneplőbe öltöztethettük  

a szívünket!  

Legszínesebb osztály 



BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

 6 FAZÉK XXVI. évf. 3. szám 

Dudás Mónika Gabriella, Móni néni vagyok.  

Jánoshalmán születtem, ám már hetedikes koromtól 

kezdve Halason végeztem tanulmányaimat. Nem-

rég végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanítóképző 

Intézetben summa cum laude minősítéssel, rajz  

szakos pedagógusként. Tanító néniként ez az első 

munkahelyem, amit hatalmas lelkesedéssel vártam 

már, valamint végzek azóta is.  

Gyerekekkel korábban is foglalkoztam, hiszen az 

egyetem mellett, valamint a nyári szünetekben  

animátorként is dolgoztam.  

Számomra a tanítás nemcsak hivatás, de a  

kiteljesedés egyik formája is, szívvel- lélekkel kezdek minden napot. A legnagyobb elismerésnek az 

óra végén elismerősen nyilatkozó gyerekeket tartom, hiszen minden órát és foglalkozást úgy állítok 

össze, hogy a tudáson kívül élményt adhassak neki/nektek. Követem a trendeket, próbálok mindig 

valami újdonságot belecsempészni a tanórákba. Jelenleg 3. és 1. osztályban tanítok, környezet,  

matematika, valamint testnevelés tantárgyakat.  

Szabadidőmben szívesen olvasok, hallgatok zenét vagy kapcsolódom ki a barátaimmal.  

 

 

 

Sárosi Albert vagyok, az iskola új rendszergazdája. 

22 évig dolgoztam ápolóként egy idősek otthonában, és  

tavaly elérkezettnek láttam az időt a váltásra. Mivel 6 

éves korom óta érdekel a számítástechnika és 2004 óta 

saját vállalkozásban is foglalkozom informatikával, így 

kézenfekvő volt, hogy ezen a területen szeretnék  

elhelyezkedni. Általános iskolás koromban Kárász Péter 

igazgató úr volt az informatika tanárom, így amikor 

megtudtam, hogy az iskola rendszergazdát keres, azon-

nal jelentkeztem. 2020. január közepén kezdtem a Faze-

kasban és úgy érzem, megtaláltam a helyem. Bármilyen 

jellegű gonddal, problémával fordulhattok hozzám  

bizalommal, ha tudok, akkor segítek.  



VERSENYEK 
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ÜNNEPVÁRÓ 

 

Iskolánk tanulói közül sokan az idei tanévben is éltek a lehetőséggel, hogy pályamunkákat készítse-
nek a Kiskőrösi EGYMI által meghirdetett rajzpályázatra „Karácsony” témában. 

Az alábbi tanulók díjat is nyertek: 

Juhász Attila Mihály 4.a KÜLÖNDÍJ    Felkészítő nevelő: Mester Tiborné 

Faragó Georgina Kitti 7.b III. helyezett  Felkészítő nevelő: Jakabfi Márta 

Madaras Máté 7.b  I. helyezett  Felkészítő nevelő: Jakabfi Márta 

Minden résztvevőnek gratulálunk! 

A Kiskőrösi Tankerület legjobb helyesírója 
 

2020. február 17-én a Tompai Szabó Dénes Általános Iskolában  

gyűltek össze a tankerület legeredményesebb helyesírói. Macska  

Dominik 6.a osztályos tanuló a járási győzelem után a tankerületi  

fordulón is megmutatta felkészültségét, tehetségét, s ismét az I. helyen 

végzett korcsoportjában. 

Felkészítő tanára: Maglódiné Gärtner Mária  



VERSENYEK 
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Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny 

2020. január 15.  

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” 

Magyar nyelvünk több ezer éves csoda, amit mindennap, különösebb gondolkodás nélkül képesek 

vagyunk használni. És hiába a terjedő illetlen szavak, vannak még hívei a szép magyar beszéd 

ügyének.   

Erre emlékezve iskolánk 10-14 éves (5-8. osztályos) növendékei számára „Szép Magyar Beszéd” 

versenyt rendezett. Ezt az 5-6. (11-12 éves korcsoport) és a 7-8. (13-14 éves korcsoport) évfolya-

mos tanulók számára külön-külön hirdettük meg. Szeretettel hívtuk tanulóinkat a magyar nyelv ér-

tékeinek erre az ünnepélyes seregszemléjére.   

A megmérettetésre az 5-6. évfolyamról 16 tanuló, míg a 7-8. évfolyamról 9 tanuló jelentkezett. 

Mi, magyartanárok örömmel köszöntöttük a versenyzőket. Diákjaink megmutathatták, hogy milyen 

szépen tudnak magyarul olvasni. 

A szabadon választott szöveget mindenki érthetően, jól értelmezve, megfelelően artikulálva és biz-

tos szövegismeret birtokában olvasta fel. A kötelező szöveg bemutatásánál már voltak bizonytalan-

ságok, de összességében mindenki a legjobban igyekezett teljesíteni a feladatot. 

Az első helyezettek képviselték intézményünket a területi fordulón.  

Granyák Pál 

Szervező 

Eredmények: 

  5-6. osztály 

I. Magyar Anna 6.a 

II. Kovács Borbély Emese 6. b 

III. Török Martin 5.b 

Különdíj: Baka Lilla 5.a és Kékesi Mária 5.a 

 

  7-8. osztály 

I. Fekete Blanka 7. c 

II. Fosztó Nikolett 7.b 

III. Csizmadia Kitti 8.a 

Különdíj: Sztanik Kíra 8. a 



Járási és tankerületi rajzverseny 

 

Iskolánk tanulói sikerrel szerepeltek a Kertvárosi Általános Iskola által rendezett járási  

rajzversenyen. 

Az alábbi kategóriákban születtek eredmények: 

Kedvenc népmesém    Kiss Olivér 3. a  II. helyezett 

Ilyennek látom a természetet  Szalma Ivett 5. a  II. helyezett 

Ilyennek látom a szerelmet  Csizmadia Kitti 8. a I. helyezett 

 

A tankerületi rajzversenyre továbbjutott tanulóink közül Izsákon az alábbi eredményeket 

érték el a diákok: 

Kiss Olivér 3. a   I. helyezés 

Csizmadia Kitti 8.a  II. helyezés 

 

Köszönjük a gyerekeknek és felkészítőiknek – Zsoldosné Papp Juditnak és Jakabfi Mártának – az 
alkotásokat, a sikerhez gratulálunk! 
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VERSENYEK 



Maradjatok otthon és vigyázzatok egymásra! 

Kövessétek a tanulnivalókat! 
Keressetek magatoknak hasznos szabadidős elfoglaltságokat!  

Mindennap olvassatok, mozogjatok, nézzetek jó filmeket,  
oldjatok meg kvízfeladatokat és legyetek a családotokkal! 

HASZNOS TANÁCSOK 
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BALOTAI (kis) FAZÉK 

Ünnepekkel, pihenéssel, félévzárással és szorgos hétköznapokkal telt az elmúlt időszak Balotaszálláson.  
A sokszínű programokat csak a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet szakította félbe…. 

 
Betlehem avatóval és vásárral vette kezdetét az Advent 

időszaka Balotaszálláson december 1-jén. A Balotai 

Civilek Esélyeiért Alapítvány nyertes pályázatának  

keretében elkészült Betlehemet a balotaszállási iskola 

diákjainak és az óvoda növendékeinek műsora avatta 

fel. Ezt követően a falu apraja és nagyja az adventi  

vásári forgatagban hangolódott az ünnepekre. 

Az iskolások felkészülését segítette: Borsódy László 

 

Az adventi vasárnapokat követően hétfőnként, majd az 

utolsó tanítási nap reggelén adventi gyertyagyújtással 

és közös énekléssel kezdődött a tanítás  

  Balotaszálláson. Oláh-Jaksa Gabriella tagintézmény 

vezető minden alkalommal egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó diáknak engedélyezte az adventi 

gyertya meggyújtását. 

Gyertyagyújtás 

November 6-tól ötösgyűjtő versenyt hirdetett meg a balotai iskola. Szerettük volna jobb  

teljesítményre ösztönözni tanulóinkat, ami sikerült is. Azok a tanulók, akik ötven ötöst, vagy  

pirospontot összegyűjtenek, mozijegyet kapnak ajándékba a halasi moziba. Heti rendszerességgel 

adunk át jegyeket a tanárok és a diákok örömére! 

December 7-én, szombaton Mikulás Napi Vetélkedőt  

tartottunk az iskolában. A gyerekek vegyes  

csoportokban jártak teremről teremre, vicces, mókás, 

ügyességi és tudást igénylő feladatokban bizonyíthatták  

rátermettségüket.  

 

Szervező tanárok: Királyné Mezei Katalin  

és Borsódy László 

A Mikulás vetélkedő egyik jókedvű csoportja 



BALOTAI (kis) FAZÉK 
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A vetélkedést követően ellátogatott iskolánkba 

is a Mikulás. Minden osztályba betért és  

minden diák munkáját értékelte. (A  

csasztuskákat az osztályfőnökök súgták a  

Télapónak.) 

 

December 13-án, pénteken tartottuk a  

szokásos Adventi Szöszmötölő elnevezésű 

programunkat. Majdnem 40 diák vett részt az 

adventi kézműveskedésben, ahol különféle 

technikákkal lehetett karácsonyi díszeket  

készíteni. Voltak munkák, amik a karácsonyi 

vásárra készültek és voltak olyan díszek is, 

amiket a gyerekek hazavihettek.  

A szöszmötölést szülők is segítették. 

 
Szervező tanár: Veresné Szűcs Ibolya. Résztvevő tanárok: Baksai Gabriella, Királyné Mezei Kata-
lin, Nagy Andrea, Kuhn Róbert 
 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap a karácsony jegyében telt iskolánkban. Délelőtt osztályonként 

ünnepeltünk meghitten a szülőkkel együtt, a testvérosztályok is megajándékozták egymást. Az ebé-

det követően színjátszóink leptek meg bennünket több előadással a Művelődési Házban. Balázs-

Piri Lászlóné növendékei ismét kitettek magukért. Az előadások után ajándékozás és közös csillag-

szórózás zárta az ünnepi napot. 

 

Versenyek: 
 
Járási Tankerületi Környezetismeret Verseny  

 

2019. 12. 05., Tomapi Szabó Dénes Általános Iskola. 

A balotai csapat tagjai: Rőczei Maja Bianka (3.o.), 

Hajdú Hunor (3.o.), Császár Csanád Róbert (4.o.). 7 

csapat mérte össze tudását, a balotaszállási diákok  

lelkesen szerepeltek, de helyezést nem tudtak szerez-

ni.  

 

Felkészítő tanár: Királyné Mezei Katalin, Sárköziné 
Vágó Rózsa 
 
 
 
Városi Mesemondó Verseny 
 
Martonosi Pál Városi Könyvtár Kiskunhalas, 2019. december. Az iskolai mesemondó verseny alsó 

tagozatos győztese Lajos Dorka 2. osztályos tanuló különdíjas lett.  

 
Felkészítő tanár: Borsódy László 

Készülnek az ünnepi díszek a szöszmötölésen 

Császár Csanád Róbert, Rőczei Maja Bianka,  
Hajdú Hunor 



BALOTAI (kis) FAZÉK 
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TORNA 
 

Területi Diákolimpiai Torna Döntő 2018. február 10. Szeged 
 
I. kcs”B” kategória 
Csapat: 

1. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Bozóki Dániel, Tislér Bence, Juhász Ádám, Kollár Máté Sándor, Kajdocsi Noel) 

 
II. kcs.”B” kategória 
Csapat: 

1. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Rádi Ádám, Jósa Milán,Vidra Dániel, Máté Koppány,Tislér Ádám , Macska Dominik) 

 
III-IV. kcs.”B”kategória 
Csapat: 

4. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Ádám Levente, Karai Kristóf, Györgyi Adrián,Vincze Ákos,Vincze László) 

 
Folytatás március közepén a fővárosi országos döntőben 
Felkészítők: Tóth István, Mészáros Csaba és Tóth Péter 

 Járási Mesemondó Verseny 
 
 

2020. 01. 16., Kertvárosi Általános Iskola Kiskunhalas.  

Résztvevők: Szabó Tamara (1.o.), Lajos Dorka (2.o.) és  

Hudák Nikolett (4.o.). A népes mezőnyben diákjaink  

nagyszerűen szerepeltek, de nem kerültek be a helyezettek  

közé.  

 
Felkészítő tanárok: Martonosi Andrea, Nagy Andrea, Borsódy 
László.  
 
 

         Járási Helyesírási Verseny 

 

2020. január 31., Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas. Résztvevők: Vörös Sára (7.o.), Huszta 

Hanna (5.o.). Sára az előkelő 2., míg Hanna a szintén előkelő 3. helyet szerezte meg. A két tanuló 

képviselte iskolánkat a Kiskőrösi Tankerületi Helyesírási Versenyen, Tompán is. Ez február 10-én 

volt. Itt Sára 7., míg Hanna a 4. helyen végzett.  

Felkészítő tanárok: Balázs-Piri Lászlóné, Veresné Szűcs Ibolya.  

 

A félévzárást követően január 22-én mi is megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. Az  

aulában összegyűlt diákoknak Oláh-Jaksa Gabriella igazgató néni mesélt érdekességeket a Himnusz 

születésnapjáról. 

 

Február 13-án a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Balotaszállási tagintézményében 

tartott foglalkozást a hetedik és nyolcadik évfolyamos diákoknak a kiskunhalasi rendőrök lelkes 

csapata - Farkasné Wodring Zsuzsanna vezetésével. A játék az interneten történő kommunikációra, 

az internetes zaklatásokra, az internetes csalásokra hívja fel a figyelmet. A diákok interaktív  

feladatok megoldásával jutnak el az öt lakattal megbilincselt Gordon kiszabadításához. Gordont  

egyébként -a megyében először-, az iskola nevelőtestülete is kiszabadította, még január közepén. 

Lajos Dorka, Szabó Tamara 

A Gordon macit kiszabadító diákcsapat 
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BALOTAI (kis) FAZÉK 

A 2020-as esztendő első nagy eseménye  

iskolánkban a Farsang volt február 14-én. Az  

eseményre a Művelődési Házban került sor. Bárki 

megcsodálhatta az ötletesebbnél-ötletesebb  

jelmezeket, amelyeket a diákok kis segítséggel 

maguk készítettek. A jelmezesek felvonulását és 

értékelését követően, a tombolahúzás során  

rengeteg ajándék talált gazdára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lázár Ervin programnak köszönhetően diákjaink a következő kulturális eseményeken vehettek 

részt: 

1. osztály: március 9-én, a halasi moziban nézhette meg az „Eltáncolt cipellők” című mesejátékot. 

2. osztály: március 10-én a kiskőrösi művelődési házban „A Nyúl és a Róka” című mesejátékot látta. 

3. osztály: január 16-án a Szegedi Nemzeti Színházba látogatott, ahol a „Hamupipőke” című  

mesebalettet tekinthette meg. 

 

Nagyon sajnáljuk, hogy a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben fel kellett függesztenünk az 

intézmény munkarendjét, hiszen sok-sok érdekes és izgalmas programot terveztünk a tanév utolsó  

negyedévére is. Azt azonban mindenki tudja, hogy most a legfontosabb mindannyiunk egészsége.  

Ennek jegyében kívánunk mindenkinek kitartást, eredményes otthoni felkészülést és jó egészséget!  

Összeállította: Nagy Andrea 

Az egyéni győztes Transformers: Faragó Kevin, 2. osztály 

A csoportgyőztes 1. osztály, Hupikék Törpikék és Hókuszpók 



TANÁRINTERJÚ 

 14 FAZÉK XXVI. évf. 3. szám 

TORNA 
 

Területi Diákolimpiai Torna Döntő 2018. február 10. Szeged 
 
I. kcs”B” kategória 
Csapat: 

1. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Bozóki Dániel, Tislér Bence, Juhász Ádám, Kollár Máté Sándor, Kajdocsi Noel) 

 
II. kcs.”B” kategória 
Csapat: 

1. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Rádi Ádám, Jósa Milán,Vidra Dániel, Máté Koppány,Tislér Ádám , Macska Dominik) 

 
III-IV. kcs.”B”kategória 
Csapat: 

4. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Ádám Levente, Karai Kristóf, Györgyi Adrián,Vincze Ákos,Vincze László) 

 
Folytatás március közepén a fővárosi országos döntőben 
Felkészítők: Tóth István, Mészáros Csaba és Tóth Péter 

 Tanárinterjú 

Tanárinterjú sorozatunk vendége Karsai Zsuzsanna tanárnő. Matematika-technika szakos tanár, a  
6.a-sok osztályfőnöke. 

 

 Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc  

tantárgyai? 

 Jó tanuló voltam, szorgalmas, kitartó, kötelességtudó 

és mindig hittem tanítóimban, tiszteltem őket. Nagyon  

szerettem a biológiát, nyáron sokszor gyűjtöttem a  

különböző növényeket, virágokat, színes pillangókat. A 

kémia is érdekelt, különösen azokat az órákat szerettem, 

amikor kísérleteztünk. A matematikához később  

középiskolában kezdtem vonzódni, ami azóta is tart. 
 

 Miért éppen tanár lett? Volt kedvenc tanára, aki 

esetleg ilyen irányba terelgette? 

 A családomban a nővérem volt a példaadó, amikor én 

elkezdtem a gimnáziumot, ő már végzett tanár volt.  

Tetszett, ahogyan beszélt a diákjairól, mindig kedves és 

érdekes történeteket mesélt róluk, sokszor részese lehettem 

a vidám és tartalmas osztálykirándulásoknak, amit ő  

szervezett. Akkor úgy gondoltam, hogy egész életemet 

mindig fiatalokkal derűsen, jókedvben tölthetem,  

átadhatom nekik megszerzett tudásomat, jó irányba terelgethetem, formálhatom, nevelhetem 

őket. 
 

 Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 

 A jó tanár egész életen át példát ad, egy új világot nyit meg a tanulókban és a tudásban. A jó 

tanár már elfogadta saját magát. Személyes, egész életével tanít és nevel. Nem elzártan él a  

tanítványaitól. Szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit tárja fel tanítványai előtt. A jó tanár 

nyitott és a diákkal együtt tanul. Érzéke van a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívot, az  

értéket keresi. Jóval többet dicsér, mint amennyit szid. A diákjainak mindig új és új utakat nyit.  
 

 Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 

 Ennyire szélsőséges élményeim nem voltak, amire maradandóan emlékeznék és mély nyomott 

hagyott volna bennem. Örültem és boldog voltam, ha tanítványaimnak sikerült úgy  

megtanítanom a tananyagot, hogy az ő sikereiknek örülhettem, például rangos versenyeken  

kiemelkedő helyezéseket értek el.  Ellenben mindig lehangolt, ha tanítványaim nem úgy  

viselkedtek, ahogy elvártam volna tőlük, vagy csalódni kellett bennük. 

 Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 

 Nagyon sok mindennel szeretek foglalkozni szabadidőmben Mivel nyáron van a legtöbb időm 

és a kedvenc évszakom is nyár, ezért sok mindent meg tudok valósítani. Szeretek kirándulni, 

idegen új környezetet felfedezni. Nagyon szeretem a természetet, a vizet. Az úszás az egyik  

legkedveltebb sportom, amit nyáron kedvemre ki is élvezhetek. Szeretem a jó filmeket, amikor  

fáradt vagyok és teljesen kikapcsol, a jó könyveket, ami pihentet. 
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TANÁRINTERJÚ 

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

Mire költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 

 Az olyan sok lenne, hogy még most is sorolhatnám vágyaimat, így ez az én titkom marad. 
 

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

 Az elsőt és a legfontosabbat, az egészséget, amit nemcsak magamnak, hanem az egész családom 

számára is kívánom. 

A második fiam számára sikeres, tevékeny, örömteli, hosszú, boldog életet. 

A harmadik kívánságom, hogy életem hátralévő részét anyagilag biztonságban és jókedvben  

tölthessem. 
 

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

Magyar Anna és Macska Dominik 

VERSELJ SZABADON 

 

Ez egy téli tavasz!  

 

Lassan éled az élet és megéled és reméled, 

Azt, amit megálmodtál, amire gondoltál, ami egy 

Az életeddel, ami nincs tele végletekkel, s a képek 

Mutatják az igazat, lassan már zöldbe borul minden 

És átrohanhatsz szabadon a mezőn egy nagy kiáltással, 

Egy nagy igennel és egy elfelejtett nemmel, ami nem kell, 

Ahhoz, hogy IGENNEL rohanj a lelked közepébe, mással 

Nem csak velem, s lassan itt a tavasz és mindenki elkelt. 

Madárdalra ébred a rengeteg erdő és a rengeteg ember, 

Akik néha nem tudnak lépni csak remélni, várják a csendet, 

Egy hatalmas csendet, amit nem az Isten rendelt, de elkelt. 

Most a csend, a nyugalom a lényeg és szórd szét a szeretetet! 

 

/Paul McCsabi/  



SPORT  SPORT  SPORT 

Az év utánpótlás sportolója 
 

Macska Dominik 6.a osztályos tanuló lett az év férfi utánpótlás sportolója. Büszkék vagyunk rá!  
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Az év utánpótlás sportolója 
 

Macska Dominik 6.a osztályos tanuló lett az év férfi utánpótlás sportolója. Büszkék vagyunk rá!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labdarúgás 

Nyolc mérkőzés hét győzelem  

A Szilády Áron Református Gimnázium műfüves „buborékja" adott otthont a Bozsik Program  

Intézményi téli fordulójának. A Fazekas Mihály Általános Iskola két korosztályos csapatot indított. A 

fiúk mérlege igazán imponáló: nyolc lejátszott mérkőzés, hét győzelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telt ház előtt játszhattak labdarúgóink a  

Rákóczi Hadnagya Kupa bronzmeccsén a  

Dékáni Szakgimnázium sportcsarnoká-

ban a „nagy" Rákóczi Kupa utolsó ver-

senynapján. Előzetesen tíz csapat neve-

zett a 2020-as sorozatra és a selejtezők 

eredményes megvívása után játszhattunk 

kisdöntőt a kiskunmajsai Arany János 

Általános Iskola együttesével. Az első 

gólt ők szerezték, majd gyorsan sikerült 

az egyenlítés, sőt a vezetés is a miénk 

volt. A finisben aztán egalizáltak a maj-

saiak, így 2-2-vel zárult a párharc.  

Következtek a büntetők! Ebben 3-2 arányban a vendégek bizonyultak jobbnak vagy  

szerencsésebbnek. 

Eredmények: 

3. korcsoport: 

1. Fazekas – Hunyadi 
(Jánoshalma): 1-0 

2. Fazekas – Szent Anna 
(Jánoshalma): 4-0 

3. Fazekas – Balotaszállás: 2-0 

4. Fazekas – Felsőváros: 3-1 

 

4. korcsoport: 

1. Fazekas – Hunyadi 
(Jánoshalma): 2-1 

2. Fazekas – Szent Anna 
(Jánoshalma): 3-0 

3. Fazekas – Balotaszállás: 3-0 

4. Fazekas – Felsőváros: 0-1 
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Torna 
 

Diákolimpia megyei döntő 

A Fazekas Mihály Általános Iskola volt a házigazdája a tornász diákolimpia megyei döntőjének. A 
házigazda a jól kivitelezett gyakorlatoknak köszönhetően csapatban begyűjtötte az összes  
aranyérmet. Az év első komolyabb tornászversenyének adott otthont szombaton a Fazekas Mihály 
Általános Iskola edzőterme. A megméretést Kárász Péter, a házigazda intézmény igazgatója nyitotta 
meg. A diákolimpia megyei döntőjének résztvevői mindent megtettek azért, hogy magas  
pontszámokat kapjanak gyakorlataikra. Az ünnepélyes eredményhirdetésen aztán kiderült, hogy a 
hazaiak éremkollekciója tovább bővült.  

Eredmények 

B-kategória I. korcsoport—1. hely: Fazekas iskola (Suti István László, Máriás Gábor, Macska Sza-
bolcs, Jakab Zoltán Tamás, Szántó Lóránt, Majoros Máté) 

Egyéni— 1. hely: Szántó Lóránt 2. hely: Macska Szabolcs 4. hely: Majoros Máté, 5. hely: Jakab 
Zoltán Tamás 6. hely: Suti István László  

B-kategória II. korcsoport—1. hely. Fazekas iskola (Tislér Bence, Juhász Ádám, Kajdocsi Noel,  
Bozóki Dániel, Fekete Dávid)  

Egyéni—1. Bozóki Dániel megelőzve Juhász Ádámot, Tislér Bencét, Kajdocsi Noelt és Fekete  
Dávidot. 

B-kategória III-IV. korcsoport—1. hely: Fazekas iskola (Ifj. Tóth Péter, Máté Koppány, Mádai  
Gellért, Macska Dominik, Karai Kristóf, Ádám Levente, Tislér Ádám)  

Egyéni—1. Macska Dominik és Ádám Levente, 2. Mádai Gellért 3. Karai Kristóf 4. Máté Koppány 
5. Ifj. Tóth Péter 6. Tislér Ádám. 

Diákolimpia területi döntő  

A tavalyi sikeres rendezést követően idén is a Fazekas Mihály Általános Iskola volt a házigazdája a 

torna diákolimpia B-kategória országos elődöntőjének. Huszonkét csapat versengett egymással,  

három korcsoportban több mint 220 tornász mutatta be gyakorlatait. Az I. korcsoportban a Fazekas 

Mihály Általános Iskola csapata (Majoros Máté, Szántó Lóránt, Macska Szabolcs, Máriás Gábor, 

Jakab Zoltán Tamás, Suba István László) a 6. helyen végzett és továbbjutott az országos döntőbe, A 

II. korcsoportban a Tislér Bence, Kajdocsi Noel, Bozóki Dániel, Juhász Ádám alkotta halasi csapat 

az 5. helyet szerezte meg, így ez a válogatott is ott lehet majd az országos fináléban. A III-IV.  

korcsoportban a Fazekas (Ádám Levente, Macska Dominik, Máté Koppány, Ifj.Tóth Péter, Vidra 

Dániel, Mádai Gellért) a 4. helyet szerezte meg, amely továbbjutó. A halasiakat Tóth Péter, Tóth 

István és Mészáros Csaba készítette fel a versenyre. 

SPORT  SPORT  SPORT 



SPORT  SPORT  SPORT 

Az év utánpótlás sportolója 
 

Macska Dominik 6.a osztályos tanuló lett az év férfi utánpótlás sportolója. Büszkék vagyunk rá!  
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Birkózás 

Mezőberényben léptek szőnyegre a régió legjobb  

utánpótláskorú birkózói a területi diákbajnokság  

keretein belül. A Kiskunhalasi Birkózó Klub négy  

versenyzővel képviseltette magát, a fiatalok érmekkel  

gazdagodva térhettek haza. Négy halasi birkózó szerepelt a 

Mezőberényben megrendezett területi diákbajnokságon. A 

régiós megméretésen valamennyi érintett klub képviseltette 

magát, így nem volt könnyű dolga azoknak, akik érmeket 

akartak szerezni. A Kiskunhalasi Birkózó Klub versenyzői 

nagyon akartak és ez az eredményeken is meglátszott. A 

diákbajnokságon Szuromi Zsombor második, Virágh Zétény harmadik, míg  Kelle Bulcsú a hatodik 

helyen zárt.  

 

Fitness 

Látványos gálával zárták az évet a halasi fitneszesek 2019. dec. 22-én. 22 éve Tóth Péter kezdte el a 

fitnesst és azóta is kimagasló eredményekkel bír ez a sportág. A közel két órás, látványos, tartalmas 

gálával zárta az idei esztendőt a Halas Fitness Egyesület. A műsorban a kezdőktől az Európa-bajnok 

versenyzőkig mindenki szerepet kapott a Dékáni-sportcsarnokban. Az est vendégei a szegedi Phoenix 

Fitness Sportegyesület ifjú hölgyei voltak, akik két színvonalas és EB-győztes koreográfiákat  

mutattak be. Kinőttük a mozit - mondta felkonferálása elején Tóth István műsorvezető a Dékáni-

sportcsarnokban, a Halas Fitness Egyesület hagyományos gáláján. Az elmúlt két évben a filmszínház 

volt a helyszín, előtte közel két évtizeden át pedig a Fazekas-iskola edzőterme, de nagyon sok néző 

kiszorult. Idén az a döntés született, hogy megpróbálják a város legnagyobb rendezvénycsarnokát 

megtölteni. Sikerült, több mint félezer nézőt köszönthetett Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere, 

aki kiemelte, az est folyamán két olyan versenyzőt is láthat a közönség, akik elnyerték a város  

sportdíjait. A show közel két órán át zajlott. A műsort úgy állították össze, hogy az egyesület minden  

korosztálya helyet kapott benne. A kezdőktől egészen a nemzetközi megméretéseken résztvevő  

versenyzőkig megmutathatták gyakorlataikat. Több olyan koreográfiának is tapsolhatott a publikum, 

amelynek ezen a vasárnapon volt a premierje. Köszönetet mondtak Nagy Czirok Lászlónénak és Stír 

Tímeának, valamint az elnökség tagjainak és az edzőknek is.  

A sportrovatot összeállította: Tóth Péter 
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1. ,,Szilágyi Örzsébet  … megírta’’ 
2. Egy nyelv betűinek összesége 
3. Billentyűs hangszer 
4. A hét vezér egyike 
5. Vörös, a mesékben ravasz állat 
6. Az Egri csillagok fontos helyszíne 
7. Romos épületek, sírok feltárásával a fennmaradt leletek 

alapján próbálja meg felidézni a múltat 
8. A Szózat szerzőjének vezeték neve 
9. Díszes, nagyméretű kezdőbetű 

10. Szenilla jó barátja 
11. A ceruza neve régiesen 
12. A hajdani Római Birodalom központja 
13. Régen a társaskocsit hívták így, az autóbusz és a troli-

busz őse 
14. Afrikai emlősállat 
15. Cukrászsütemény 
16. Az USA 49. tagállama  
17. A Négyszögletű Kerek Erdő lakója 

1. Melyik az a virág Magyarországon, amelyik már a hóban is a legkorábban virágzik? 
a. a pompás hóvirág   b.  a kikeleti hóvirág   c.  az erdei tőzike 

2. Mikor kezdődik a farsang? 
a. Január 2-ától indul a farsang, áll a bál! 
b. Január 15-étől, a pogány vízigótok kezdték ezen a napon temetni a telet.  
c. Vízkeresztkor kezdődik, azaz január 6-án. 

3. Mi az a húshagyó kedd?  
a. Március első keddje, a böjt kezdete.  
b. A farsang vége, ezen a napon égetik el jelképesen a telet.  
c. Minden hatodik hónapban egy böjtnap a kopp egyház tagjainak. 

4. Mi a tavasz első napja? 
a. Március 15-e  
b. A naptári tavasz március 15-én kezdődik.   
c. A naptári tavasz március 21-e, a csillagászati tavasz március 21. körüli napon van. 

5. Mikor van húsvét pontosan? 
a. A tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap a húsvét vasárnapja. 
b. A tavaszi napéjegyenlőség utáni első újhold napja. 
c. A tavaszi napéjegyenlőség utáni telihold utáni második vasárnap a húsvét, melyet a húsvét hétfő követ. 

6. Kik azok a fagyos szentek? 
a. Pongrác, Szervác, Bonifác 
b. Sándor, József, Benedek 
c. Orbán, Medárd 

7. Mikor van pünkösd? 
a. A pünkösdi rózsa kinyílását követő vasárnap és hétfőn.  
b. Pünkösd napja minden évben június első vasárnapja, az azt követő hétfő pedig pünkösdhétfő.  
c. A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep. 

 

Tavaszi kvíz 
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A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Ambrus Dóra, Balázs Amanda Maja, Baka Lilla, Burszki Bet-
tina, Kazi Réka, Macska Dominik, Magyar Anna,  
Pásztor Alexandra, Solti Tünde és Szalma Ivett. 

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: Zsoldosné Papp Judit 
Számítógépes szerkesztés: Királyné Bálint Karolina 

 

 
Bár mindennap kisétálok, 
Kis házamtól meg nem válok!  
                                  (Csiga) 

 

Két lándzsa közt, 
Mint a pehely, 
Fent lebeg 
Egy virágkehely. 
          (Tulipán) 

Havat olvaszt, 
Vizet ont, 
Fényt áraszt, 
Lombot bont. 
          (Tavasz) 

Színes, mint a szivárvány,  
Szirma bolyhos bársonya,  
Piros pillék vánkosa.  
Arcocskája rád nevet, 
Találd el, hogy ki lehet. 
                  (Árvácska) 

Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal? 
- Az ott szemben. 
- Hát most már tényleg meghülyülök! Onnan meg ideküldtek! 

Nyuszika bemegy a boltba. 
- Kérek egy ecetet! 
- Sajnos nyuszika mi nem tartunk ecetet, ez egy festékbolt. 
- Én akkor is azt kérek! 
- Nyuszika, ez egy festékbolt! 
- Jó, akkor kérek egy pamacot! 

Két csiga baktat a sivatagban, és nagyon megszomjaznak. Mikor 
elérnek egy oázishoz, betérnek egy ivóba, és kikérik a sörüket.  
Mivel nincs pénzük, megegyeznek, hogy az egyikük hazamegy 
pénzért. Ki is választják, melyikük legyen az, és megegyeznek, 
hogy a másik addig nem iszik bele a sörébe. A csiga elindul, míg a 
másik vár több évet, de már nem tudja megállni, és nyúl a pohár 
felé. Erre a másik az ablak alól bekiált: 
- Ha csalsz, akkor el sem indulok! 

Két nagyképű bagoly ül a fán. Megszólal az egyik: 
- Nekem azt mondta az Isten, hogy én vagyok a  
legszebb és a legokosabb a földön! 
Mire a másik: 
- Nem emlékszem, hogy ilyet mondtam volna. 

-Pistike, „A” városból „B” városba 4 óra alatt ér a 
vonat, nem pedig 2 óra alatt, mint ahogyan te számol-
tad! 

-Gondolhattam volna… A vonatok mindig késnek pár 
órát! 

-Apa, hoztam egy négyest. 

-Miből? 

-Egy kettesből és két egyesből. 

Van egy szépen meszelt kis ház, 
Sehol sincsen rajta nyílás. 
                           (Tojás) 


