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Szemfüles – a Paksi Bezerédj Általános Iskola lapja 
2021/222-es tanév I. szám 

Paks, 2022. február 
 

A lap címének rajzát Bencze Barnabás készítette. A fotókat tanáraink és diákjaink készítették illetve forrásuk az internet. 
 

 

Üdvözlet az olvasóknak 

 

Ez már a 2021  ̶2022-es tanév, megint 
öregebbek lettünk egy évvel, s még 
mindig nem kaptuk vissza a régi 

életünket. 

Azért próbálkozunk a szokások, 
hagyományok mentén élni iskolai 

mindennapjainkat, amit az 
iskolaújság cikkeiből, képeiből is 

érzékelhetünk, ám mi tudjuk, hogy ez 
mégis más, mint a korábbi években! 

Képes beszámolóinkkal idézzük fel az 
őszi-téli időszak eseményeit! 

Buzdítok továbbra is midenkit az 
írásra, olvasásra:  

Ványiné Ildi néni 



 

       PAPÍRGYŰJTÉS 

 

 A papírgyűjtés eredményeit láthatjátok a táblázatban. Gratulálunk az eredményekhez! 

 

 

 

 

Helyezés Osztály Súly/kg 
I. 6. a 2449 
II. 8. b 2006 
III. 6. b 1927 
IV. 7. b 1696 
V. 8. a 1664 
VI. 5. b 1609 
VII. 5. a 1078 
VIII. 7. a 830 

Összesen  13259 



 

    HATÁRTALANUL-ERDÉLY 

Kirándulás Erdélyben 2021. szeptember 24 ̶ 28. 
1. nap Paks - Méhkerék - Nagyvárad - 
Körösfő – Kalotaszentkirály 

Cserkeszőlőn buszcsere, a határnál várakozás -
kalandos út után érkeztünk meg Nagyváradra. 

A nagyváradi római katolikus székesegyház 
megtekintését, városnézés követte, ahol 
idegenvezetőnknek hála előkerült: Ady 
munkássága, a szecessziós stílus és Szent László 
kora - irodalmi, művészettörténeti, történelmi 
ismeretek! 

Már sötétedett, mire Kalotaszeg térségébe 
értünk! 

Körösfőn látogatást tettünk a református 
templomban 

Innen értünk a szállásunkra, 
Kalotaszentkirályra, ahol, mint majd a többi 

estén is közösen vacsoráztunk! 

2. nap Kolozsvár - Tordai-hasadék - 
Marosvásárhely – Tusnádfürdő 

A kolozsvári rendhagyó városnézésünket 
vendéglátó diákjaink tartották volna. Ezt sajnos a 
vírushelyzet nem tette lehetővé, így 
idegenvezetőnk segítségével ismertük meg a 
várost! Jártunk Mátyás szülőházánál, a Szent 
Mihály templomnál, ahol láttuk a híres Fadrusz 
János készítette Mátyás szobrot. 

A Tordai-hasadéknál is jártunk, de az idő 
szűkössége miatt a túra elmaradt. 

2. éjszakánk színhelye Tusnádfürdő volt. 
Megtudtuk, hogy ez Románia legkisebb városa, 
Székelyföld keleti részének nemzetközi hírű 
fürdő- és üdülőtelepe.  

Másnap reggel 1 fokra ébredtünk, párás, hűvös 
időben indultunk túrázni! 

 



 
 

 

3. nap Szent Anna-tó – Mohos tőzegláp – 
Csíksomlyó - Farkaslaka - Korond 
Székelyszentlélek 

Utazásunk következő állomása a Csomád-
hegység egy-egy szomszédos kráterében 
kialakult Szent Anna-tóhoz és a Mohos-
tőzegláphoz vezetett. 

Csíksomlyó a Kárpát-medence legismertebb 
zarándokhelye, a minden évben megrendezett 
pünkösdi búcsú a legnagyobb katolikus 
rendezvény egész Erdélyben. A neobarokk 
stílusú ferences kegytemplomban őrzik a világ 
egyik legnagyobb méretű kegyszobrát, a 
csodatévő Mária-szobrot. Itt is jártunk! 

Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk az író 
szülőházánál és síremlékénél. Ez utóbbinál egy 
koszorút is elhelyeztünk. 

Korondon a fazekasságnak ősi hagyományai 
vannak, sokan Európa egyik legjelentősebb 
fazekas központjának tartják.Itt lehetőségünk 
volt a főutcán az árusoknál vásárolni! 

Székelyszentlélek. A 3. szálláshelyünk volt itt!Itt 
is élvezhettük a falusi turizmust! Mindegyik 
csoportunk remekül érezte magát szállásadóinál! 

4. nap Szentegyháza - Gyulafehérvár – 
Vajdahunyad - Csernakeresztúr 

Szentegyháza: Itteni programunk azért jöhetett 
létre, mert a Madarasi - Hargitán behavazott.  
Egy kürtöskalácskészítő üzemet látogattunk meg! 
Magunk készíthettük a kalácsokat, amiket utána 
el is fogyaszthattunk! 
 
 
 
 
 
 

      HATÁRTALANUL-ERDÉLY 
 
 
Gyulafehérvárra érkezve látogatást tettünk a 
székesegyházban, ahol megemlékeztünk Hunyadi 
Jánosról! Egy séta során felmérhettük, mekkora is 
volt az egykori vár területe. 
 
Útban Csernakeresztúrra megálltunk 
Vajdahunyad váránál! Erre azért volt 
lehetőségünk, mert a délelőtti programunk 
elmaradt! Nem bántuk, hogy láthattuk a várat! 
Újabb ismeretekkel gazdagodtunk a Hunyadi 
családdal kapcsolatban 
 
Csernakeresztúr a 4., egyben utolsó 
szálláshelyünk volt! 
A települést bukovinai székelyek leszármazottai 
lakják, náluk vendégeskedtünk! 
 
5. nap Csernakeresztúr – Déva - Arad – Paks 
 
Meglátogattuk „magos Déva várát”, 
felelevenítettük Kőmíves Kelemen balladáját. 
Megcsodálhattuk a panorámát, távolban a havas 
hegycsúcsokkal! Jól bírtuk a telekabinban az 
utazást!  
 
Aradon egy belvárosi sétát követően felkerestük 
a vértanúk emlékművét, ahol egy koszorút is 
elhelyeztünk! 
 
Nagylak: itt keltünk át a hátáron és fejeztük be 
erdélyi látogatásunkat! 
 
 
 
Közel 1800 km-es utat tettünk meg az  
5 nap alatt! Nagyon jól éreztük magunkat! 
Köszönjük, az utazást, a sok élményt és 
hogy együtt lehettünk! 
 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁRTALANUL-ERDÉLY 

 
 

 



 

TÉMANAP 

 
 

„ Nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek" - Örökségünk nyomában Erdélyben 

Témanap 
Az október 6-ai nemzeti gyásznapról témanap keretében emlékeztünk meg. 

 
Az iskolarádió adását követően a különböző állomásokon a hazatérő diákok 

vezetésével ismerhettük meg a kirándulás helyszíneihez kapcsolódó eseményeket, 
helyszíneket, illetve iskolatársaink beszámoltak helyszíni tapasztalataikról, 

megismertették velünk Erdély földrajzi, történelmi, irodalmi, kulturális értékeit. 
 

Még tévés interjú is készült velünk, ha kíváncsiak vagytok rá, nézzétek meg a 
TelePaks archívumában! 

 
 
 
 

https://www.telepaks.net/2021/09/29/erdelyben-jartak-a-bezeredj-sek/  
 

  



 

HALLOWEEN 

 

 

  

Ezen az októberi héten a 
legtökösebb osztály címért 
versenyezhettünk!  

A heti faladatok között szerepelt: 

- az osztálytermek díszítése, 
- tökfaragás, 

-jelmezbe bújás, minél nagyobb 
létszámban az osztályokban! 

Persze sulibuli is volt! 

Tökéletesen sikerült! 



 

HALLOWEEN 



 

1956

 

Terézvárosi fák alatt 
Sok konszolidált év 
elszaladt 
De semmit nem felejtett el 
az a kisfiú, 
Aki akkoriban titkon 
hittanra járt, 
Mert anya szerint az 
sosem árt, 
Csak apa volt ideges és 
szomorú 

A téren, ha este lett, 
Ropogtak a 
játékfegyverek 
S az ablakokban kigyúlt a 
lámpafény 
Néhány rokon, ha 
összegyűlt. 
És politikáról szó került, 
Csak suttogták, ami nem 
volt elmondható. 
A kisfiú csak hallgatott, 
És a néhány szó, amit 
felfogott 
Hát minden volt, csak 
nem megnyugtató 

A világvevő rádión, egy 
őszi alkonyon 
Egy recsegő hang a 
hazáról beszélt 
Apa fel-le járt, a kisfiú 
csak állt 
S hogy ne féljen úgy, hát 
énekelt egy dalt, hogy 

Zeng, zeng az énekszó 

És az úttörő kedve jó 

Mert szép az életünk 

Ugye milyen jó nekünk 

Zeng, csak zeng az 

énekszó 

 

 

Már a téren is hallható 

És a háztetők felett 

Mint egy elszabadult 

luftballon 

Lebeg. 

Pár nap múlva egy 
hajnalon 
Megszólalt a telefon 
Egy ismerős hang sietve 
búcsúzott 
Hogy ők elutaznak most 
messzire 
Még az is lehet, hogy 
örökre 
De amint tudnak, majd 
írnak képeslapot 

 

 

 

A téren dörögtek a valódi 
fegyverek, 

S az ablakokban kihunyt a 
lámpafény. 
A család egy délelőtt a 
pincébe költözött, 
S a kisfiú csak énekelte a 
dalt, hogy 

Zeng, zeng az énekszó 
És az úttörő kedve jó 
Mert szép az életünk 
Ugye milyen jó nekünk 
Zeng, csak zeng az 
énekszó 
Már a téren is hallható 
És a háztetők felett 
Mint egy elszabadult 
luftballon 
Lebeg. 

Zeng, zeng az énekszó 

És az úttörő kedve jó 

Mert szép az életünk 

Ugye milyen jó nekünk 

 

Zeng, csak zeng az 

énekszó 

Már a téren is hallható 

És a háztetők felett 

Mint egy elszabadult 

luftballon 

Lebeg. 

Koncz Zsuzsa:  

Zeng az ének 

Forrás: Musixmatch 

Dalszerzők: Bornai Tibor 



 

A 8. a osztály tanulói Bőröndmese címmel  emlékeztettek minket az 1956-os eseményekre. 

Heteken keresztül készültek az ünnepi műsorra, megérte, a hangulatot átéreztük nekik 
köszönhetően!   



 

PIZSINAP

    

            Karanténnap 
Az osztályfőnökeink ezzel a hírrel leptek meg minket 
november 25-re. 

Sajnos még mindig előfordult, hogy karanténba került 
egy-egy osztály. Ezzel próbálták meg feldobni a 
hangulatot tanáraink. Sikerült! 

TÉNYLEG PIZSIBEN JÖTTÜNK!   



 

MIKULÁS-KARÁCSONY

 

A Mikulás-vetélkedő idén elmaradt, osztálykeretben ajándékoztuk meg egymást. 

Hangulatos faliújságok készültek. 

Jártak erre a motoros Mikulások is!  

 

  



 

             SÍELTÜNK 

 

Eplény 

Reggel izgatottan keltem. Bepakoltam a táskámba az egésznapi ellátásom és már 
indulhattunk is a Poligon parkolóba. 

8.00-kor indult a busz, ezután 3 és fél órás utazás következett. Miután megérkeztünk Eplénybe 
egy kicsit várnunk kellett a lécek kiosztására. Megérkeztek a bérletek, s kiválasztottak közülünk 
14 haladót, akiket átszállítottak egy másik pályára, ahová már kellett sítudás, köztük voltam én 
is! Felcsatoltuk a léceket, párokba vagy négyes csoportokba rendeződtünk. Ez azért kellett, mert 
a felvonó vitt fel minket a hegyre. Fönt gyülekeztünk csúszás előtt, csúszás után meg a hegy 
aljában. Az ügyesebbek a csákányos pályán is mehettek.  Két óra síelés után mentünk vissza a 
kezdőkért. 

Leoldottuk a léceket, megettük a fánkokat és ételeinket, és indultunk vissza Paksra!

Pfeffer Gabriella 
6. b 

  



 

MUNKÁINK-ALKOTÁSAINK
 

 

A rajzórán illetve a honismeret órán készült munkákból szemezgettünk! 

  



 

PAKS  

 

A 6. a-s Lányi Krisztián munkáját láthatjátok.  

A következő lapszámban folytatása következik! 

 

 

Dunakömlődön található a római birodalom dunai limes Pannonia szakaszának egyik 
állomáshelye Lussonium, mely Tolna megye egyetlen helyreállított római kori romkertje, 
amelyet 2020-ban felvettek a Tolna megyei értékek sorába és Tolnaikummá nyilvánították. 

A Gárdonyi-kilátó a legkönnyebben az Anna utca felől közelíthető meg, gyönyörű kilátás nyílik 
a Dunára és a város négy templomára. A kilátó érdekessége a fából készült útjelző tábla, melyen 
a város testvérvárosainak nevei mellett, hanem olyan nagyvárosok nevei és Pakstól való 
távolságuk van feltűntetve, mint például Párizs vagy akár Buenos Aires.          (Forrás: paks.hu)



     

 


