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A tartalomból: 

Végre itt a tél! 
 

  
   Én nagyon szeretem a telet. Ez a kedvenc évszakom.  

Ezért nagyon szeretném, ha most sokat havazna! 

   A karácsony ideje is elérkezett már. Várjuk, hogy a  

családunkkal boldogan együtt lehessünk. Ezekben a  

hetekben azon gondolkodunk, hogy milyen ajándékokkal 

lephetnénk meg szeretteinket. De nem kell olyan nagy  

dolgokban gondolkodnunk. Ők már egy ölelésnek, egy  

saját magunk által készített kis tárgynak is nagyon örülnek. 

A szeretet, amit ők adnak, az mindennél fontosabb!  

      Az iskolát gyönyörűen feldíszítették a szülők adventre, és karácsonyfa köszönti a gyerekeket az  

utolsó decemberi iskolai hétre. A forgatagban mindenféle apróságot találhatunk. És már nagyon várjuk a 

téli szünetet! Egy kis pihenő mindenkinek jól fog jönni. 
 

    Az újságíró szakkör tagjai kellemes téli szünetet, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és nagyon  

boldog új esztendőt kívánnak  mindenkinek! 

Magyar Anna 

Naptár 

December 1-20. 

Advent Projekt  
 

December 6. 

Mikulás-nap 
 

December 14. 

Családi Sportnap 
 

December 17. 

Christmas party 
 

December 18. 

Kézműves foglalkozás – SNI 
 

December 20. 

Karácsonyi forgatag 

December 23 -- január 3. 

TÉLI SZÜNET 
 

December 24. 

Szenteste 
 

December 25 - 26. 

Karácsony 
 

December 31. 

Szilveszter 
 

Január 6. 

Első tanítási nap 
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PÁLYÁZATOK PROJEKTEK 

Advent projekt 

 

E sorok írásakor még csak két napja tart, de máris elkészült a faliújság, és az adventi naptár  

személyes jókívánságokkal. A gyerekek kihúzták annak a nevét, akiknek titokban kedveskedni 

fognak ebben az időszakban, akiknek az adventi angyalkáik lesznek. 

Rengeteg tervünk van az elkövetkező hetekre.  December 6-án a két negyedik osztály együtt  

elmegy meghallgatni a Lyra és a Bojtorján együttes koncertjét. December 11-én megnézzük az 

egyik legszebb karácsonyi történet, a Diótörő színpadi feldolgozását, majd másnap a szegedi Dóm 

tér adventi pompájában fogunk gyönyörködni, és sok más program mellett a karácsonyi vásárban 

sétálunk majd. 

Fogunk mézeskalácsot sütni, készítünk betlehemet, tervezünk karácsonyi csomagolópapírt és  

készítünk ajándékokat is. Mindeközben tanuljuk a karácsonyi dalokat, verseket és táncolunk is, 

mert projektzárónk az iskolai karácsonyi műsor lesz. 

Mozgalmas és izgalmas napok állnak előttünk, de a karácsonyi hangulat garantált! 

                                                                                Mester Tiborné 
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PÁLYÁZATOK PROJEKTEK 

Továbbra is Ökoiskola a Fazekas 

Iskolánk második alkalommal is elnyerte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt Ökoiskola címet, amit először 2016. 

január 1-jén kaptunk meg. A cím további használatára 2022.  

augusztus 31-ig jogosult intézményünk. A címátadó ünnepségre 

október 18-án került sor Budapesten. Az Ökoiskola cím  

viselésével kiállunk amellett, hogy mindannyian felelősek  

vagyunk környezetünkért! Ennek szellemében az idei tanévben 

elindítottuk az Ökoságok faliújságot, valamint Öko szakkör  

keretében a felső tagozatosok részletesebben megismerkedhetnek a fenntartható fejlődés témakörével. 

 Az Öko szakkör tagjai október folyamán elhelyeztek az iskola büféje mellett egy külön csak kupakok 

gyűjtésére kialakított szemetest! Reméljük, hogy diáktársaink csatlakoznak kezdeményezésünkhöz!  

Minden kis lépés számít! 

Öko szakkör tagjai 

Passzold vissza tesó! 

Iskolánk a KÖVET Egyesület kampányához csatlakozva és a Jane Goodall Intézet munkáját segítve, 

megkezdte mobilvisszagyűjtő akcióját „Passzold vissza tesó!” szlogennel októberben.  

Mobiltelefonjainkhoz, táblagépeinkhez, GPS berendezéseinkhez olyan nyersanyagok szükségesek (pl.: 

arany, ezüst, réz, koltán), melyek bányászata súlyos környezetvédelmi veszélyekkel jár, ráadásul a  

munkát sokszor rabszolgasorba kényszerített gyerekek végzik. Az afrikai bányák veszélyeztett fajok pl.:  

csimpánzok, gorillák élőhelyét, fennmaradását fenyegetik. A használt mobiltelefonok újrahasznosítása 

tehát enyhítheti a károkat, ezért is kérünk, hozd el régi (adatmentes) mobilodat a portán elhelyezett  

gyűjtőpontunkra! 



  

PÁLYÁZATOK PROJEKTEK 
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Iskolánk már harmadik alkalommal csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, amit idén 
november 16-24. között rendeznek meg kontinens-szerte. Az idei fő téma a környezettudatos  
szemléletformálás. 
 
Az Öko szakkör tagjai összegyűjtöttek pár jó tanácsot diáktársaik számára, hogyan tehetnek ők is  
környezetünk védelméért, hogy minél kevesebb hulladékkal terheljük Földünket! 

« Bevásárláskor használj kosarat vagy textil táskát! 

« Minél kevesebb műanyag zacskót használj! 

« Tízóraidat, uzsonnádat hozd ételhordóban! 

« Vásárolj közvetlenül a termelőktől gyümölcsöt, zöldséget! 

« Olyan üdítőt vásárolj, aminek visszaváltható/újrahasznosítható az üvege! 

« Készíts bevásárlólistát, hogy ne vásárolj felesleges dolgokat! 

« Próbáld megjavítani eszközeidet, mielőtt kidobnád! 

« Adj második esélyt tárgyaidnak! (valamire még biztosan alkalmas ) 

« Komposztálj! 

« Kérd meg szüleidet, hogy számláikat elektronikusan intézzék! 

« Ragassz postaládátokra „Nem kérünk szórólapot!” feliratot! 

 

N y i s d  k i  a  s z e m e d e t,  c s ö k k e n t s d  a  s z e m e t e t ! 

Szent Korona témanap 

Élményalapú tanulás interaktív módon, a legmodernebb oktatási eszközöket is használva. Az Oktatási 

Hivatal a Pedagógiai Oktatási Központok bázisiskoláiban hirdette meg a Szent Koronával kapcsolatos 

témanapot. A Fazekas hetedik és nyolcadikos diákjai öt-öt tanóra keretében szerezhettek új ismereteket 

a Szent Koronáról játékos módon.  
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VERSENYEK EREDMÉNYEK 

Mesék földjén 

A hagyományokat őrizve november  
27-én rendezték meg iskolánkban az 
alsó tagozatos mesemondó versenyt. A 
gyerekek az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is népmesékkel készültek.  

A kis meserajongók heteken keresztül 
tanultak a megmérettetésre. Az 1-2. 
évfolyamon 11 gyermek, a 3-4.  
évfolyamon 13 tanuló vett részt a  
mesemondó versenyen. A mesemon-
dók felkészültsége kiemelkedően  
magas volt, így a zsűri tagjainak nehéz 
döntést kellett meghoznia. Kárász  
Péter igazgató úr megtekintette és 
meghallgatta a kis mesemondókat. 

A mesék varázslatos világában mindenki, mesemondó és mesét hallgató egyaránt részesülhetett a  
csodában. A kis mesemondók előadása tudatos és hiteles volt, emellett a meseválasztásra és az  
előadásmódra is igen nagy hangsúlyt fektettek a résztvevők. A csillogó szemű gyermekek bátran,  
artikulálva, teljes átéléssel mondták a saját népmeséjüket. Érezhető volt, hogy szeretik és élvezik a  
mesék világát. A verseny célja volt a tehetséggondozás, a beszédkészség, szóbeli kifejezőkészség,  
önfegyelem, kitartás fejlesztése. A részvétellel a kisgyermekek gyakorlatot szereztek a közönség előtti 
szereplésben, emellett a mesék elmondásával fejlődött az önbizalmuk is. Láthatóan nagy örömmel vettek 
részt ezen a versenyen. 

Köszönjük szépen a mesemondóknak, hogy egy csodálatos délutánnak lehettünk a részesei! 

A zsűri hosszas tanácskozás után a következő sorrendet állította fel: 

1-2. évfolyamon 

1. Kollár Gergő 1.a  Felkészítő: Jeszenszky Péterné 

2. Tislér Zsófia 2.b  Felkészítő: Acsai Anita 

3. Gyüre Jázmin 2.a  Felkészítő: Serfőző Anikó 

Különdíj: Lakatos Abigél 1.b Felkészítő: Pasztendorf Gabriella 

3-4. évfolyam 

1. Juhász Hajnalka 4.a Felkészítő: Mester Tiborné 

2. Barna Liza 3.a  Felkészítő: Zsoldosné Papp Judit 

3. Kátai Letícia 4.a  Felkészítő: Mester Tiborné 

Különdíj: Gál Tamás 4.b és Nagy Bence 4.b Felkészítő: Serfőző Anikó 

Pasztendorf Gabriella 

 Területi mesemondó verseny 

Juhász Hajnalka 4.a  
osztályos tanuló a területi 

mesemondó versenyen 2. he-
lyezést ért el. 
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VERSENYEK EREDMÉNYEK 

Járási angol- és német nyelvi vers- és prózamondó verseny 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ által meghirdetett angol- és német nyelvi  
vers- és prózamondó verseny járási és tankerületi fordulóját is a Kiskunhalasi  
Felsővárosi Általános Iskola rendezte. A járási versenyen iskolánkat István  
Roland (6.b) és Fehérvári Dorina (5.a) képviselte. Dorina kiváló  
versmondásával elsőként juthatott tovább a következő fordulóra. 

December 3-án a tankerületi fordulón Fehérvári Dorina (5. a) 2. helyen végzett. 

Felkészítője: Királyné Bálint Karolina 

Gratulálunk!  

 
Alsó tagozatos környezetismeret verseny járási fordulóján 

 

A Tompai Szabó Dénes Általános Iskolában került megrendezésre a környezetismeret verseny járási 

fordulója december 5-én, ahol csapatunk első helyezést ért el.  

A verseny témája az emberi test, az emberi élet szakaszai, az egészséges életmód, betegségek és  

megelőzésük valamint az egészséges táplálkozás voltak.  Előzetes feladatként plakátot is kellett  

készíteni arról, hogy mit jelent a versenyzőknek az egészséges táplálkozás, amelyről szóban is be  

kellett  számolniuk. 

 
A csapatunk neve: Tegyünk a BOLYGÓNKÉRT 
Tagjai: 
Nagy Laura 4.b 
Nagy Bence 4.b 
Felkészítőjük: Györgyi Attiláné 
Ferenczi Csanád 3.a 
Felkészítője: Timár Erzsébet 

Meséltek a felsősök... 
 

2019. november 13-án 17 felső tagozatos tanuló mutatta be a 
meséjét. „A mesék élni tanítanak.” felirat volt a délután  
tételmondata. Igen, hiszen hallhattunk meséket a családokról, a  
szegényekrőlés a gazdagokról, a barátságról, az igazmondásról és a 
füllentésről, az  agyafúrt gondolkodásról. 

Sokszínű előadókat, előadásokat hallhattunk. A zsűri  
mérlegelte azt, hogy a választott mese illett-e az előadójához,  
hitelesen tudta-e átadni a mese tanulságát.  

Csorba Zsuzsanna, Feketéné Pősz Anett és Illés Flóra  
tanárnők döntöttek a helyezésekről. 

Eredmények: 

I. Kalocsai Martin 6.b 

II. Mamlecz Laura Zoé 5.b 

III. Török Martin 5.b 

Felkészítőjük Granyák Pál tanár úr. 

Martin fogja képviselni iskolánkat a területi fordulóban. 

Maglódiné Gärtner Mária 
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TANÁRINTERJÚ 

Tanárinterjú 
 

Tanárinterjú sorozatunkban Királyné Bálint Karolina angol–német szakos tanárnővel beszélgettünk.  
Ő az iskola PR-felelőse, a Fazék újság, az iskolai honlap és képújság számítógépes szerkesztője. 

 

 Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 

 Igazából mindig is jó tanuló voltam. Kíváncsi, tele  

tudásvággyal. Gimnáziumban kimondottan szerettem a  

matematikát, de vitathatatlanul az angol és a német voltak a  

kedvenceim. 

 Miért éppen tanár lett? Volt kedvenc tanára, aki  

esetleg ilyen irányba terelgette? 

 A nagypapám 6 nyelven beszélt. Magyar-angol szakos 

gimnáziumi tanár volt. Ő volt az első számú példaképem. A 

középiskolai angol tanárom pedig annyira megszerettette  

velem ezt a tantárgyat, hogy kétség sem fért hozzá: Ez az, 

amit csinálni szeretnék! Így lettem nyelvtanár. 

 Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 

 A személyiségét. Azt, hogy megtalálja a hangot a  

gyerekekkel. Kellő mértékben legyen humoros, de szigorú is. 

Fontos, hogy fegyelmet tudjon tartani, de szeressék a gyerekek. Ha megszeretnek, a  

tantárgyamat is szívesen fogják tanulni. 

 Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 

 A legkellemesebb talán az, amikor az előző osztályom szerenádot adott nekem. Megleptek. 

Becsöngettek és énekelni kezdtek. A legjobb az volt a dologban, hogy nem is otthon  

voltam. Éppen a barátnőmnél töltöttem a délutánt, és a családom segítségével talált meg az 

osztályom. A legkellemetlenebb? Nincs. Én mindig csak a jóra emlékezem! 

 Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 

 Nagyon szeretem a zenét. Szabadidőmben a zenekarunkkal szeretek próbára járni,  

gyakorolni. Biztosan hallottatok már a Blues Boots nevű zenekarról. Velük zenélek együtt és 

járunk fellépésekre. Ettől töltődöm fel. 

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

Mire költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 

 A családommal elutaznék egy tengeri hajóútra. Ezt biztosan megszervezném. Viszont nem  

vagyok olyan, aki az összes pénzét feléli, ezért félre is tennék. 3 lányom van, mind a  

továbbtanulás előtt állnak. A pénz arra lenne, hogy megvalósíthassák ezzel kapcsolatos  

álmaikat.  

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

 Egészség, jókedv, szeretet. Ez a 3 dolog nekem pontosan elég arra, hogy úgy érezzem, nem 

kell semmit nélkülöznöm. 

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

 

Magyar Anna és Macska Dominik 



BALOTAI (kis)FAZÉK 
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Szorgos és dolgos volt az iskolakezdést követő 3 hónap Balotaszálláson. 

Sokféle program színesítette iskolánk hétköznapjait. 
 

Európai Diáksport Napja 

 
Mi is lefutottuk a 2019 méteres távot. A Magyar Diáksport Szövetség minden évben megrendezi az 

Európai Diáksport Napját szeptember  utolsó péntekén. Ennek része a szimbolikus, adott  

évnek megfelelő futótáv teljesítése. Mára 39 országból közel 3 millió iskolás örült a felszabadult 

közös mozgás élményének kontinensen innen és túl….! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diáksportfesztivál 
 
Bács-Kiskun megyéből 20 iskola közel 400 diákja vett részt a Diáksportfesztivál kiskőrösi állomá-

sán október 1-jén. A Bem József Általános Iskolában megvalósuló nagyszabású rendezvényt a 

Magyar Diáksport Szövetség a Kecskeméti - illetve a Kiskőrösi Tankerületi Központ  

együttműködésével szervezte. A cél, hogy a diákok megismerkedjenek minél több mozgásformával, 

sportjátékkal, hogy a diákoknak a sport elsősorban játék legyen, miközben társas élményeket is sze-

reznek. A balotaszállási csoportot Királyné Mezei Katalin és Kuhn Róbert kísérte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 27-én mi is együtt mozogtunk. 

Nagy találkozás a Diáksportfesztiválon  
Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozóval. 



 Akadályversennyel emlékeztünk idén is az aradi vértanúkra 
 

A hirtelen lehűlt idő miatt a szoká-

sos erdei útvonal helyett az iskola 

tantermeiben kényszerültünk az  

állomásokat kialakítani. Az  

osztályok 10 akadályon keresztül 

bizonyíthatták ügyességüket és  

ismereteiket az aradi vértanúkkal 

kapcsolatban.  

Fantáziadús feladatok, jókedv és 

méltó, tiszteletteljes megemlékezés 

jellemezte a délelőttöt. A versenyt 

az alsó tagozatban a 3. osztályos 

lányok, míg a felső tagozatban a 8. 

osztály nyerte meg. Szervező taná-

rok: Kiss Szilvia és Martonosi  

Andrea. 

 
 

Erdei iskola 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ támogatásának köszönhetően október 15-18-ig Erdei Iskolában vol-

tak 5-6. osztályos tanulóink. A hetényegyházi Vackorvár  adott otthont er re a pár  napra  

diákjainknak.  Túrázás, kiállítás, íjászat, lövészet, éjszakai bátorságpróba, tábortűz és sok érdekes prog-

ram várta a részvevőket. Kísérő tanár: Sárköziné Vágó Rózsa. 

 

 

 

 

Pályaorientációs nap 

 
Október 17-én Pályaorientációs 

Napra került sor  a Dékáni Árpád 

Sportcsarnokban Kiskunhalason.  

A 7-8. osztályos tanulóink bepillantást 

nyerhettek több szakmába is.  

Mindeközben a 6. osztályos diákok 

Balotaszálláson a Rolló Kft-nél  

üzemlátogatáson vettek részt.  
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BALOTAI (kis)FAZÉK 

Az akadályversenyre az egész iskola felsorakozott. 

A Pályaorientációs Napon diákjaink  
és a kísérő tanár: Nagyné Bajnai Adrienn 



 Halloween 
 
Október utolsó tanítási hete eseménydúsan telt iskolánkban. 21-én 

délután a felsősök a Halloween jegyében tököt faragtak. Az  

elkészült ötletes munkákat az iskolában állítottuk ki, minden  

kisdiák szavazhatott a neki tetsző munkára.  

Ezen a héten emlékeztünk meg osztályszinten az 1956-os  

forradalomra is.  

A hét utolsó napján pedig Halloween-i bulira került sor. A  

gyerekek beöltöztek, szendvics-party és játék mellett bulizhattak 

pénteken délután. A jelmezeseket díjazták is. Szervező tanár:  

Veressné Szűcs Ibolya. 

 
 

 
Ingenium Kupa 

 

November 13-án rendezte meg a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium a 

hagyományos Ingenium Kupa kispályás labdarúgó tornát. A Fazekas csapata már többször volt 

érmes ezen a versenyen,az idei évben pedig sikerült a bravúr. Valamennyi mérkőzésüket veretlenül 

teljesítették a fiúk, így sikerült a győzelmet megszerezni. A Fazekas csapatának balotaszállási  

tagjai: a 7. osztályból Bornemissza Barnabás, Bozsányi Gábor László, Vásárhelyi Gergő  

János, Vincze Ádám, a 8. osztályból Beszedics Ferenc. 

 
Mesemondó verseny 

 
November 21-én került sor Balotaszálláson a  

mesemondó versenyre. Benedek Elek  

halálának 90. évfordulója alkalmából a „nagy 

mesemondó” műveiből lehetett előadni szabadon 

választott mesét. Mind az alsó, mind a felső  

tagozatos diákok nagyon ügyesen szerepeltek. 

Az alsó tagozatosok között a 3. helyen egy  

testvérpár osztozott, Császár Szonja Janka (2.o.) 

és Császár Csanád Róbert (4.o.). Komlós Emma 

(3.o.) 2. helyezett lett. A legkiemelkedőbb  

teljesítményt Lajos Dorka (2.o.) nyújtotta, amellyel elnyerte az első díjat. A felsősök versenyében a 

3. helyen végzett Huszta Hanna (5.o.), a 2. helyet Szűcs Anasztázia (7.o.) érdemelte ki. Az első  

helyet pedig kiváló szereplésével Szögi Betsabé (5.o.) szerezte meg.  

Szervező: Balázs-Piri Lászlóné.  

 
 

 
Összeállította: Nagy Andrea 

BALOTAI (kis)FAZÉK 
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A nyertes „tök-remek”  
és megalkotója Jójárt Jázmin 
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KVÍZ  

Adventi kvíz 
 

1. Mit jelent az advent szó? 

a) Kisböjt b) Eljövetel c) Ajándékozás 

2. Mikor kezdődik az advent? 

a) December első napján.  

b) A karácsony előtti negyedik vasárnapon.  

c) 24 nappal karácsony előtt. Ezért van 24 lap az  

adventi naptáron. 

3. Mi az a Luca széke? 

a) Olyan szék, amelyre állva fel lehet ismerni a boszorkányokat. 

b) Régen erre állították a karácsonyfát. 

c) Luca-napon erre ültették a lányokat, hogy hamar férjhez menjenek. 

4. Hol született Jézus? 

a) Betlehem  b)Názáret     c) Ninive  

5. Ki írt verset Betlehemi királyok címmel? 

a) Ady Endre   b) Weöres Sándor  c) József Attila 

6. Melyik az az ország, ahonnan elterjedt a karácsonyfa állítás szokása? 

a) Dánia     b) Németország    c) Franciaország 

7. Ki írta a Karácsonyi ének című regényt? 

a) Charles Dickens  b) Lev Tolsztoj    c) Joanne Kathleen Rowling 

8. Melyik a legrégebbi karácsonyi dalunk az alábbiak közül? 

a) Mennyből az angyal  

 b) Pásztorok, pásztorok örvendezve  

 c) Kiskarácsony, nagykarácsony 

9. Mit jelképez az adventi koszorú negyedik meggyújtott gyertyája? 

a) Az örömöt   b) A reményt     c) A szeretetet 

10. Ki Budapest főpolgármestere? 

a) Karácsony János b) Karácsony István c) Karácsony Gergely 

11. Svájc legnagyobb városában karácsonykor „mesevillamos” viszi körbe a gyerekeket a  

városon. Melyik ez a város? 

a) Genf   b) Zürich  c) Bázel 

12. Melyik országhoz tartozik az Indiai-óceánban fekvő Karácsony-sziget? 

a) USA   b) Ausztrália  c) Kanada 

13. Mikor kell lebontani a karácsonyfát a keresztény hagyomány szerint? 

a) Vízkeresztkor  b) Farsangkor    c) Újév második napján    

A megfejtéseiteket leadhatjátok a könyvtárban. Az első három helyes megfejtő jutalomban részesül. 
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Lassan itt a tél 

 
Most még ősz van és csak rugdosom a száraz leveleket jobbra, balra  

És próbálok talpra állni nem várni, csak fogni a kezedet 

És várok egy dalra,  

Ami választ ad mindenre 

Arra is, ami nem létezik, 

De szeretet lesz az alapja  

És utána jöhet a többi hangszer és a szöveg és jöhet a tél is. 

Rideg, hideg valósággal  

Már holnap is, mert várom és kitalálom és nyitom az ajtót résnyit,  

Hogy találkozzam a világgal,  

Az egész világgal és mindennel, mindenkivel, aki szeret, megérint  

És egy biztos irányt ad!  

Lassan itt a tél, s aki fél azt öleljük szorosan és, ha ez komoly,  

Akkor varázsoljunk mindenki arcára egy megérdemelt mosolyt!  

         /Paul McCsabi/  

VERSELJ SZABADON! 

SPORT SPORT SPORT 

Fitness 

Meghívásos felkészülési  versenyt rendeztek Kiskunhalason  

szeptember 21-én, ahol Ambrus Dóra 3. és Fekete Blanka 2.  

helyen végzett a saját kategóriájában. 

Idén Balatonfüred volt a házigazdája a Fit-Kid Európa Kupának. 

A nemzetközi versenyen részt vettek a Halas Fitness Egyesület  

legjobbjai is. Az úgynevezett open kategóriában remekül  

versenyeztek a  

halasiak.  

Kategóriájában 

Ádám Levente a második, Mádai Gellért harmadik, míg 

Macska Dominik a negyedik lett.  

A törökbálinti Fit-Kid Dance kategória Országos Baj-

nokságon  az  V. korcsoportban  Antóni  Noémi 3. he-

lyen végzett. Kiválóan szerepeltek még Ambrus Dóra és 

Fekete Blanka is. 
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SPORT SPORT SPORT 

Birkózás 

Birkózó diákolimpia  

Szeptember 22-én vasárnap 

Szarvason rendezték meg a kö-

töttfogású diákolimpia területi 

döntőjét. A megméretésre több, 

mint 120-an neveztek. Iskolánk-

ból Virágh Zétény ezüstérmet, 

míg Szuromi Zsombor bronzér-

met nyert, így ott lehetnek majd 

az országos döntőben. 

Halas Kupa  

A szempember 29-én megrendezett versenyen Virág Zétény, Szuromi Zsombor, valamint Gudheil 

József harmadik volt, Kelle Bulcsú a hatodik helyet szerte meg. 

Labdarúgás 

Ingenium Kupa  

Veretlenül, valamennyi mérkőzé-

sünket megnyerve elsők lettünk a 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus 

Gimnázium és Szakgimnázium 

által rendezett hagyományos In-

genium Kupa kispályás labdarúgó 

tornán. A kupán már többször 

voltunk érmesek, de nyerni még 

eddig nem sikerült. A torna gólki-

rálya Gáspár Adrián lett, nyolc 

találattal. 

Lovastorna 

Évzáró verseny  

Kiskunhalason a Hirling- Lovasparkban rendezték meg azt a versenyt, ahol 

Amatőr műlovas I. kategóriában Török Réka 5. helyezést ért el. 



SPORT SPORT SPORT 
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Karate 
 
Tairyoku bajnokság 
 
Október 19-én az első TAIRYOKU  

BAJNOKSÁGON iskolánk karatékái  

kiemelkedően szerepeltek. 

Mamlecz Milán - küzdelem 1. hely 

Király Zsófi - küzdelem 1. hely 

Figura Dorka - formagyakorlat 2. hely, 

küzdelem 2. hely 

 

Családi Sportnap 

 

    Eredmények 

Kézállás 

1-2. osztályosok:  

1. Szántó Lóránt 
2. Grobál Péter 
3. Bereczki Beatrix 

3-4.osztályosok: 

1. Kajdocsi Noel 
2. Tislér Bence 
3. Bozóki Dániel 

 

 

 

 

 

 

 

5-6.osztályosok: 

1. Máté Koppány 
2. Macska Dominik 
3. Ambrus Dóra 

7-8.osztályosok: 

1. Ádám Levente 
2. Antóni Noémi 
3. Figura Dorka 

Felnőtt:  

1. Pásztor Gábor 
2. Ádám Péter 
3. Mészáros Gergő 

Nevelő: 

1. Csányi Andrea és Királyné Bálint Karolina 

Kosárlabda 

1. Rostás Kevin és Lőrinc Bendegúz 
2. Lakatos Máté 
3. Szuromi Zsombor 

Asztalitenisz: 

Tanulók: 

1. Lakos Larisza 
2. Barina Ákos 
3. Ferenczi Bálint 

Felnőtt: 

Női: 

1. Király Kata és Csányi Andrea 
2. Barina Orsolya 
3. Magyar Írén és Magyarné  

Barcsik Henriett 

 
 
Férfi: 

1. Krúg Márton 
2. Kovács István 
3. Szekeres Szabolcs és Gáspár 

Csaba 
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- Miből lehet tudni, hogy Skóciában nyár van? 
- A skótok végre kidobják a karácsonyfát. 

Két kiskölyök sétál hazafelé a hittanóráról. 

- Te beveszed ezt az ördög elvisz dumát? 

- Á, tudod, hogy volt a Télapóval is, ez is biztos csak 

az apukád. 

1. Naptár másnéven. 
2. Ingyen adott tárgy viszonzás elvárása  

nélkül. 
3. A piros orrú rénszarvas neve. 
4. Nem valódi. 
5. Ezt teszed az ablakodba, ha jön a  

Mikulás. 
6. A hóember angolul. 

7. Ez történik a jéggel, ha süt a nap. 
8. A tél ellentéte. 
9. Az év angolul. 
10. Mátyás királyra ezt is mondják. 
11. A dal szinonimája. 
12. Égitest. 
13. Állatok táplálására szánt élelem. 
14. Feldíszített fenyőfa. 

 

SPORT SPORT SPORT 

 Furfangos váltóverseny 
 

Alsó tagozat: 

1. Csúcsfejek 
2. Fürge Rókák 
3. Villámsportolók 

4-5: Villámcsapás és  
Rosszcsontok 

 

 

 

 

 

 

 

Felső tagozat: 

1. Vegyes Hetes 
2. FLK 
3. Sevenup 

4-7: Aljas nyolcas,  
Kis Kolbászok, Hős Hatos és  
Pusztítók  

Sport-teszt: 

1. Visszatérők 
2. Villámsportolók 
3. Focisták 
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FAZ 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 
Sokszorosítás: Kópia Kft., Kiskunhalas 

 
A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  

Ambrus Dóra, Baka Lilla, Bodó Lilla, Burszki Bettina, Kazi 
Réka, Lehoczki Bettina, Macska Dominik, Magyar Anna,  

Pásztor Alexandra, Solti Tünde és Szalma Ivett. 

 

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

 Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

 Parketta, kisfiam. 

Két szőke nő beszélget:  

 Képzeld, idén a karácsony éppen péntekre esik!  

 De remélem, nem 13-ára. 

 Hogy tűnik el a hóember? 

 Beleolvad a környezetébe. 

1.Adventi sütemény. 

2.Vékony füzet régiesen. 

3.A Mikulás segédje. 

4.Fekete István békájának a neve. 

5.Itt lakik a Mikulás. 

6. A legnagyobb és legnépesebb kontinens. 

7.A hó angolul. 

8.A rossz gyerekeket ezzel ijesztgetik a krampuszok. 

9.Hóból készült lakhely, jégkunyhó. 

10.A hagyományos adventi koszorú gyertyájának egyik színe. 

11.Az első ember a Biblia szerint. 

12.Az ajándék angolul. 

 Mit söpörnek a repülőtéren? 

 ? 

 Airport! Érted? AIRPORT! 


