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Osztálykirándulás a Majoros Tanyán 
Egy hétfői napon kirándulni ment a 3.b osztály az ásotthalmi Majoros Tanyára. 

Nem busszal, hanem a szülők segítségével, autókkal utaztunk. 
A tanya mellett volt egy erdő, melynek a széle tele volt fajátékokkal. Kipróbáltuk 

a fa elefántlábakat, a kisebb-nagyobb mászókákat, a hordóhúzást, a drótkötélpályát, 
valamint a trambulint és pingpongasztalt is. Az egyik hatalmas fán olyan kilátót 
találtunk, ahová létrával lehetett felmenni. A játszótér mellett függőágyak voltak 
körös-körül. A tanya mellett volt sok csirke, néhány ló és 3 nyuszi. A nyulakat és a 
lovakat meg is lehetett simogatni.  

Ezután a szabadtéri konyhában kalácsot fontunk, majd lekentük tojással és 
megszórtuk jó sok kristálycukorral. Amíg az egész osztály elment lovas kocsikázni, 
addig ki is sült a finomság, amit visszatérve jó étvággyal fogyasztottunk el. Aki 
vágyott még egy kis édességre, az a büfében vásárolhatott fagyit. 

Délután jött Szabolcs bácsi, akitől sok mindent megtudtunk a minket körülvevő 
erdő lakóiról. Miután megígértük, hogy nem fogunk hangoskodni az erdőben, az 
erdész elvitt minket egy nagy sétára. Megfigyeltük a növényzetet, és volt olyan, 
aminek mi is tudtuk a nevét. 

Olyan jó kedvünk kerekedett a nap végére, hogy még az autóban is énekeltünk! 
Köszönjük szépen Levi anyukájának, hogy elkísért minket, valamint Alex és Boti 
apukájának, aki segített a szállításunkban. Kinga néni azt mondta, hogy jól 
viselkedtünk, ezért reméljük, hogy jövőre is elvisz minket kirándulni! 

 

Kajdocsi Lilla és Tóth Netti 3.b  
 

   

Osztálykiránduláson az 5. osztály 
Nagyon örültünk, hogy idén is eljutottunk osztálykirándulásra, köszönjük 

azoknak, akik ezt megszervezték! 
A szegedi Crazy Jump trambulinpark tetszett a legjobban mindenkinek. Volt 

benne ninja pálya, amitől kicsit az Exatlonban éreztük magunkat. A légzsák, amire 
nyugodtan rá lehetett szaltózni, a biztonság érzésével töltötte el az ugrálókat. Jó volt 
ezután fagyizni a Mátyás téri cukrászdában. Sokan ettek homoktövises, citromos és 
vaníliás fagyit, de volt, aki kért a tetejére gumicukrot, ami félig megfagyott. Majd a 
játszótéren forgóztunk egy hatalmasat. Kicsit fárasztó volt, hogy sokat kellett sétálni, 
de azért megérte. A Kolozsvári téren „Stopföldeztünk”, amely játéknak a lényege az, 
hogy van egy becsukott szemű játékos, aki néha váratlanul mondja, hogy stopföld, és 
ha a többi játékos ekkor a földön áll az lesz a fogó. Tetszett sokaknak az is, hogy itt 
volt mászóka, amin rengeteg időt töltöttünk. Játszottunk olyat, hogy valaki lefeküdt, 
és mi betemettük kavicsokkal úgy, hogy alig látszott ki. 

Sajnáljuk, hogy nem mehettünk el az erdei iskolába, biztos az is jó lett volna. 
Majd talán jövőre összejön egy hosszabb kirándulás! 

 

Kis Csanád, Sallai Benedek, Nagy Boldizsár 5.o. 
  

    

A 2021/2022. tanév küszöbén 

 
Igaz, még tombol a hőség, de 

rövidülnek az éjszakák, a kisgólyák 
is kirepültek a fészkükből és 
szárnyaikat erősítve köröznek a rét 
felett táplálékot keresve. Ezek a 
jelek mind utalnak az ősz 
közeledtére. Tudom, tanulóink még 
élvezik a nyár örömeit, de ideje 
megosztanom a 2021/2022. tanév 
kezdésével kapcsolatos fontos 
információkat: 

 
• A tanévnyitó ünnepély 

időpontja: 2021. augusztus 31. 
(kedd), 17:00 óra. Helyszín az 
iskola sportcsarnoka. 

• A tanév 2021. szeptember 1. 
(szerda) indul. Gyülekező 
7:30-kor az iskola udvarán. 

• A tankönyvosztás a múlt évi 
bevált gyakorlatnak megfele-
lően szeptember első hetében 
kerül lebonyolításra az 
osztályfőnökök segítségével. 

• A javítóvizsgák időpontja 
2021. augusztus 26. 
(csütörtök) 8:00 óra. Az 
időpontokról az érintettek 
postai úton is ki lettek 
értesítve. 
 

Ugyanakkor ismét fenyeget 
bennünket a pandémia negyedik 
hulláma. A delta variáns egyre több 
országban üti fel a fejét. A 
kormány, az Operatív Törzs és a 
járványügyi hatóság folyamatosan 
értékeli a helyzetet és szükség 
esetén további intézkedésekről dönt, 
mely döntések befolyásolhatják a 
tanév elindítását. 

Az iskola ismét tisztán, 
fertőtlenítve várja kis lakóit. Mi, 
pedagógusok, reménykedve, töret-
len hittel, új ötletekkel tervezzük az 
előttünk álló tanévet és bízunk 
benne, hogy a kötelező tanórai 
foglalkozások mellett sok szép, 
színes, közösen megélt iskolán 
kívüli programok várnak ránk. 

 

Szécsényi Marianna 
intézményvezető 
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Hajó velünk, avagy  
a zűrös kirándulás! 

 

Az osztályunk Szarvasra 
tervezte a kirándulást. A várva 
várt utazás nehezen indult, dugóba 
keveredett az autóbuszunk. Sokat 
nevettünk azonban az út során. 

Megérkeztünk Szarvasra, ahol 
az első látnivaló a Mini 
Magyarország makettpark volt. 
Közel száz épület, vasút- és 
hajómakett kidolgozott mása 
terült elénk. A következő 
érdekesség a Szent Korona 
Emlékmű volt. A korona 
belsejében 3 pad és egy nagy 
asztal található. 

 

 
 

Ezután indultunk is hajókázni. A 
közel egy órás túra során láthattuk 
a Holt-Kőrös élővilágát és 
Szarvas város látványosságait. 
Utazásunk során a hajó lerobbant, 
várnunk kellett egy fél órát mire 
megérkezett a segítség. 
Motorcsónakkal vontattak ki 
minket a partra. A part vonalán 
felbukkant egy teknős család is. 
 

 
 
Ha tehetném, akkor szívesen 

visszamennék a többi érdekes-
séget is megnézni. 

 

Balogh Áron 4.o. 
 

Év végi kirándulás  
a 3.a osztályban 

 

Bizony, nagyon elfáradtunk az 
év végére, de annál lelkesebben 
készültünk a tanévet lezáró 
osztálykirándulásra.

 
 

Reggel sétálva indultunk a 
Hunyadi utcai játszótérre, ahol sok 
szórakozási lehetőség között 
válogathattunk. Többen fogócskáz-
tak, bújócskáztak, mászókáztak, de 
néhány labda is előkerült. A sok 
vidám játék után nagy örömünkre 
megérkezett a pizza is, ami igen 
ízletes és bőséges volt. 

 
 

Ebéd után még jutott idő játékra is. 
Az iskolában újabb meglepetés várt 
ránk, mert hatalmas adag fagylaltot 
kaptunk.  

Kellemesen elfáradtunk, de a 
sok együtt játszás élménye örök 
emlék marad. Köszönjük a 
szervezést, a pizzát és a fagyit a 
Szüleinknek és az SZMK-nak. 

 

3.a osztály 
 

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK 

 
Segélyhívó: 112 
Röszkei Rendőrőrs: 273-234 
Polgárőrség: 273-389, 30/621-6248 
Határrendészet: 62/541-706;  
30/466-1021, 70/334-43-55 
 

Dr. Huszár Erika gyermekorvos:  
573-810; 20/333-7460 
Dr. Ladányi Gabriella háziorvos:  
273-098, 30/757-16-71 
Dr. Nárai Katalin háziorvos:  
273-323; 30/182-90-61 
Dr. Szita Vilma fogorvos: 273-344 
Védőnő: 573-822 
Szociális Szolgáltató Központ: 573-820 
Gyógyszertár: 273-310 
Orvosi ügyelet: 433-104, (Szeged, 
Kossuth L. sgt. 15-17) 
Állatorvos: Dr. Perényi János  
30/998-2684, állatorvosi ügyelet: pénteki 
napokon Délmagyarban közöltek szerint 
 

Polgármesteri Hivatal: 573-030 
Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba 
Bölcsőde: 573-790 
Általános Iskola: 573-750 
Sportcsarnok: 273-250 
Közösségi színtér és Könyvtár:  
573-780, 06-21-20017-93 
Teleház: 70/337-5484 
Falugazdász: 70/399-9524 
Napközis konyha: 70/43-79-826 
Plébánia: 30/510-64-69 
 

Kábel Tv hibabejelentés:  
Márki Jenő: 20/985-8111, 
Ördög Tibor: 20/332-7196 
MVM Áramszolgáltató: 62/565-780 
MVM Gázszolgáltató hibabejelentő: 
 06-1/474-9999, 20/474-9999,  
30/474-9999, 70/474-9999 
Alföldvíz ügyfélszolgálat:  
06-80/922-334 
Szennyvíz-és víz hibabejelentő:  
06-80/922-333 
Hulladékgazdálkodási Kft.: 62/777-177 
Hulladékudvar nyitva tartása:  
hétfő, péntek és szombat: 8-16.20;  
kedd, csütörtök: 10-18.20,  
ebédszünet: 12-12.20 
Takarékszövetkezet: 273-490 
Posta: 273-309 
 
Tanyagondnokok:  
Kovácsné Kacz Erika: 20/360-5418,  
Fodor Zsolt: 30/621-6346 
Szekeres Péter hivatásos vadász (vadőr): 
30/744-3302 
 


