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Ballagás 

Nyolc éve vártuk ezt a napot, hogy eljöjjön, a 

ballagásunk napja, mely 2018. június 15-e volt. 

Nagy izgalommal készülődtünk az osztállyal együtt a 

ballagási ünnepségre, tudva azt, hogy mindenkinek 

sikerült a felvételi a választott középiskolába és 

elkezdhetjük azt az utat, amely vezet az álmaink 

megvalósulásához. Nagyon sokan megjelentek a 

ballagási ünnepségen és szép volt látni a szülők arcát, 

akik büszkén jelentek meg gyermekük számára sokat jelentő „nagy napra”. 

Sokan verssel búcsúztunk tanárainktól, diáktársaktól. 

Ezt követően a jó tanulmányi átlaguk és magatartásuk 

után könyveket kaptunk, majd véget ért az ünnepség 

és kezdetét vette az utolsó közös ebéd, melyen részt 

vett az összes ballagó diák. Ezután gondolkoztunk el 

azon, hogy milyen hamar véget ért ez a nyolc év és 

biztosak vagyunk abban, hogy visszasírjuk még a közös 

éveket, az iskolánkat a tanárokkal együtt. 

Makula Daniella 

volt 8.a osztályos tanuló 
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Madarak, fák napja 

Május 11- én tartottuk a madarak és fák napját. 

Az éven a hagyományoktól eltérően nem 

akadályversenyt tartottunk, hanem egy túrát 

szerveztünk a János vára kilátóhoz a 6./b. 

osztály szervezésével. Tízórai után indultak az 

osztályok az ott tanító pedagógusok 

kíséretével. Az idő kedvezett a túrához, sőt 

nagyon is meleg volt. A cél eléréséhez 1050 

falépcső leküzdésére volt még szükség, de 

ezért kárpótolt minket a szép kilátás a 

környező településekre. Kellően elfáradva, de 

élményben gazdagon igyekeztünk vissza az 

iskola hűvös falai közé.  

Kaselyák Adrienn 

 

Családi nap 

Idén május 26-án iskolánkban megrendezésre került a Családi nap, 

ahol gyerekek, szülők és nevelők együtt szórakozhattak, 

sportolhattak. A reggeli megnyitó után kezdődhetett a főzőverseny, 

melyre osztályonként neveztek a gyermekek szüleikkel és 

tanáraikkal.  Eközben a műfüves focipályán is elindult a tanár-diák 

és apa-fia/lánya foci. A tornateremben Elvarázsolt kastély várta 

izgalmas feladatokkal az érdeklődőket. Az udvaron egész délelőtt 

részt lehetett venni arcfestésen, csillámtetoválás készítésen, kézműves foglalkozáson és íjászkodáson.  A 

rajzolni szeretők aszfaltrajzversenyen mutathatták meg 

tehetségüket.  Minden osztály színvonalas zenés-táncos műsorral 

készült, melyet az asztfaltpályán adtak elő a nagyközönségnek.  A 

műsorok után KRESZ akadályversenyen mérhették össze 

tudásukat a gyerekek. Közben rendőrök és tűzoltók várták 

szeretettel az érdeklődők kérdéseit. A bátrabbak pedig beültek a 

rendőr- és tűzoltóautóba is. A szülők meghallgathatták a védőnő 

egészséges életmódról szóló előadását, majd egészségi 

állapotfelmérésen vehettek részt. Kora délután elérkezett a várva 

várt eredményhirdetés. Minden résztvevő jutalomban részesült. 

Kellemes napot tölthettünk együtt mindnyájan.  

JÖVŐRE MINDENKIVEL UGYANITT!        Novákné Szombati Cintia 
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Hegyközi Általános Iskola Napközis Tábor 1-2-4. osztály 

A Sárospataki Tankerületi Központ pályázatának köszönhetően,  a Hegyközi Általános Iskolában  

2018. június 18- 22 ig. napközis tábort szerveztünk, amely a tanulók számára teljesen térítésmentes volt. A 

gyerekek sokszínű és gazdag programokon vehettek részt.  Nagyon jól 

érezték magukat. Egynapos kirándulást tettünk a Nyíregyházára a 

Vadasparkba, a gyerekek élményekkel gazdagodva tértek haza. A 

tábor ideje alatt bőséges ellátásban részesültek a tanulók, napi 

négyszeri étkezést biztosítottak számukra. Reméljük, hogy a 

következő tanévben is lehetőségük lesz a tanulóknak, hogy részt 

vehessenek ilyen jellegű napközis táborban. 

                                                                                                                                                     

Programszervezők 

 

„Élmény tanulni!” c. napközis tábor Pálházán 

A Hegyközi Általános Iskolában 2018. június 25-től 29-ig térítésmentes napközis tábort szerveztünk. A 

programban a helyi iskolás gyermekekhez a mikóházi diákok is csatlakoztak. A 40 diák szabad idejének 

eltöltését 4 pedagógus segítette. 

A gyermekek színvonalas és változatos 

programokon vehettek részt az öt nap alatt. 

Igyekeztünk minden percet tartalmasan 

kihasználva eltölteni, ezzel megvalósítva a 

sportos életre való nevelést. Fontosnak 

tartottuk, hogy aktív, minőségi 

kikapcsolódási lehetőségekkel találkozzanak 

a gyermekeink.  

A hét során különféle foglalkozások és 

játékok gazdagították tanulóink tárházát: 

számháború, íjászat, elsősegélynyújtási – és 

közlekedési ismeretek, Activity, valamint 

különböző labdajátékok. Zárásként 

ellátogattunk Nyíregyházára, a Vadasparkba, 

ahol egy tartalmas napot töltöttünk el. 

Összességében elmondható, hogy a 

gyermekek nagyon jól érezték magukat. 

Reméljük, hogy a következő tanévben is 

lehetőségünk lesz részt venni egy ilyen 

jellegű táborban. 

      Gönczi Katalin, Lukács Gabriella, Sprencz Angéla   

programszervezők 
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Olimpia-avagy sport és harmónia-szépség, igazság, erő Parádfürdőn 

A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, illetve a pálházi Hegyközi Általános Iskola 5. 

évfolyamos tanulói, összesen 45 diákkal, négy pedagógus és egy animátor közreműködésével az EFOP 3.3.5-

17 Iskolai Közösségi Program finanszírozásával  nyári iskolában vett részt a parádfüdői Kaland-Vár ifjúsági 

tábor és Oktatásközpont területén. 

A program megvalósítása során elsőként a tanulók egységcsomagot kaptak, s a benne lévő 

eszközöknek a tábor egésze során igen nagy hasznát vehették. 

Bevezetésként kiránduláson vehettek részt a gyerekek. Első utunk Egerszalókra vezetett, ahol a 

település déli részén 410 méter mélyről feltörő 65-68 Celsius-fokos melegvizű hőforrás domboldalon lefolyó 

vize csodálatos természeti képződményt – 120 négyzetméteres mészkőlerakódást nézhettük meg. A feltörő 

gyógyvíz lehűlésekor kevesebb oldott anyagot tud megtartani, ez kicsapódva úgynevezett sódombot hoz létre. 

Gyönyörű sóépítményeket tekinthettünk meg. Itt nézhettük meg a barlanglakásokat, majd ezt követően 

érkeztünk meg a parádfürdői táborba. A délután folyamán látogatást tettünk a parádsasvári 

üvegmanufaktúrába. Aki már látott izzó kemencét, látta, hogyan fújják az üveget a mesterek, hogyan 

készülnek a kristálycsodák, az sosem fogja elfelejteni. Hatalmas élmény volt a gyerekek számára, hiszen 

maguk is kipróbálhatták az üvegfújást. 

Utunk Kékestetőre vezetett tovább, ami Magyarország legmagasabb hegye. Az Északi-

középhegységben, a Mátrában található. Mint hazánk egyik legjelentősebb klimatikus gyógyhelye, illetve 

síközpontja, jelentős turisztikai célpont. A hegyen álló tévétorony kilátóként is szolgál. Ahova természetesen 

felmentünk, s gyönyörű kilátás tárult elénk a Mátrából. 

 Utunk ezután Sástóra vezetett. Sástón található az egyik legszebb panorámát nyújtó mátrai kilátó is, 

amit egy üzemképtelen fúrótoronyból alakítottak ki . Oda is felmásztunk, majd a tó élővilágát is 

megszemléltük. 

A hét napjai az ókori olimpiák újraélésével teltek.  Három városállamot alakítottunk /Athén, Spárta, 

Olümpia/ /. A csoportalakítást, csoportépítést követően a kézműves foglalkozáson az egyes városállamok 

bemutatását követően a gyerekek címert készítettek, illetve saját diszkoszukat is megfestették. A hét során 

városállamonként sok erőpróbán vettek részt, melyek egyik része a testi egészségre, egészséges életmódra, 

másik része a lelki egészség megóvására, s természetesen a valódi viaskodásra egészség fejlesztésérre, 

megóvására épült. 

Csillag és vadlesen, éjszakai túrán is részt vettünk, a gyerekek nagy része bátran, mások kissé félősen.. 

A városállamok harcai az utolsó napon váltak igazán harcá, amikor gerelyhajintással, diszkoszvetéssel, 

íjászkodással mérkőztek meg a városállamok. Az ünnepélyes zászlófelvonást / amit a gyerekek készítettek/ , 

illetve az olimpiai láng meggyújtása után kezdődött meg a végső küzdelem a három városállam közt, melynek 

győztese végül Spárta lett. Valamennyi diák teljesítményét éremmel, csokival jutalmaztuk. 
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A programunk során a gyerekek sok új ismerettel gazdagodtak mind elméletben, mind a gyakorlatban, 

együttműködtek a korábban ismeretlen társakkal, tolerálták, megértették egymást a projekt egésze során. S az 

általuk írt beszámolók, illetve élményrajz alapján sok élménnyel és ismerettel gazdagodva értek szombaton 

haza. 

Csergeiné Orosz Eszter 

 

„Nyári gyerekek a Balaton parton….” 

Az éven július 15-én, azaz vasárnap hajnalán indultunk a hosszú, de annál izgalmasabb útnak Fonyódliget 

felé, 38 tanuló és 5 pedagógus kíséretében.  Érkezésünkkor a szállás apró csalódásokat okozott, de ezt 

feledtette a sok élménydús és változatos program /lasertag, falmászás, akadálypálya, Hősök napja, koncertek, 

éjszakai akadálypálya, 

drogprevenciós előadás, 

trambulin, táncház stb./, 

valamint a csodálatos 

balatoni partszakasz. Az 

Erzsébet tábor egyik 

programja keretében egy 

sétahajókázáson vehettünk 

részt, amely a 

balatonboglári kikötőből 

indult. Az iskolánk 

alapítványa támogatásával, a gumikerekes kisvonattal városnéző körutat tehettünk Balatonlellén, több 

települést érintve. Így egy kicsit kimozdulhattunk a táborból, egy rövid sétát tehettünk a belvárosi bazársoron. 

Pénteken mindenki kicsit fáradtan, de rengeteg élménnyel térhetett haza. 

 

Jövőre ismét pályázunk. Jelentkezéseiteket várjuk! 

          Nyulászi Zsuzsanna 
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Becsengettek 
2018/2019-es tanév 

 

Iskola, iskola ki a csoda jár oda? 

A tanévnyitó ünnepségen köszöntöttük az 1. 

osztályos tanulókat, akik először léphették át iskolánk 

kapuját. Az óvónők által betanított kis műsorral 

mutatkoztak be. Az elsősöket ajándékokkal 

köszöntötték, melyet az iskola és a pálházi Szlovák 

Kisebbségi Önkormányzat. 

1.osztály: Angyal Marcell, Balla Bence, Bencze Melánia, Deák Annabella, Horváth Nikoletta Georgina, Jassó 

Benjamin László, Kovács Kolos, Kovács-Varga Kevin, Lakó Gábor, Latka Márk, Moravszki Zétény, Várdai 

Bence, Vitányi Zsófia 

    Osztályfőnök: Dávid Sándorné  

  Osztálytanító : Gönczi Katalin 

 

Hurrá, felsősök lettük! 

Nagyon vártuk már a felső tagozatot.  Nagyon jó az 

ötödik. Sok minden különbözik az alsótól. Minden óra 

más és más teremben van és minden órát más tanár tart. 

Horváth Péter tanár úr nagyon vicces, de a többi tanárt is 

kedveljük. Nagyon jó az osztályfőnökünk is, kedves és 

vicces.  Örülünk, hogy őt kaptuk. Több tantárgy van és 

kicsit nehezebbek. Sokat kell tanulni.  Jó, hogy a házi 

feladatot megtudjuk oldani a napköziben. A legjobb, hogy 

a szüneteket az udvaron tölthetjük. Kedvenc óráink: tesi, 

rajz, matek, 

angol, töri, 

ofi. 

Ti szeretitek a felső tagozatot??? 

Ignácz Viktória, Szűrös Lotti, Ács Renáta 

5.a osztály 

 

 

 

Kirándulás Füzérkomlósra 
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2018. szeptember 21-én ( pénteken ) az  alsó tagozatos gyermekek számára egy közös kirándulást szerveztünk. 

Úti célunk a Füzérkomlóson található Vadaspark volt. 

Iskolabusszal érkeztünk meg a helyszínre, ahol már vártak minket. Innen egy kalandos utazásban volt részünk, 

míg beértünk a bölények területéig.   A túravezetőnk 

hívó szavára előjöttek az állatok, mi pedig csodálattal 

figyeltünk őket.  Megtudtuk, hogy 2005-ben 5 bölény 

érkezett Lengyelországból. Azóta bővült a számuk, 

jelenleg 13. Testközelből láthattuk ezeket a hatalmas 

állatokat. Bár mi nem simogattuk meg őket, de részesei 

voltunk, ahogyan a vezetőnk ezt megtette.  

A kirándulás elérte célját, gyermekeink egy újabb 

élménnyel gazdagodtak, amire – elmondásuk szerint - 

szívesen fognak visszaemlékezni.  

                           Lukács Gabriella 

                           

 

DÖK nap 

A hagyományokhoz híven, az éven is megrendeztük a DÖK 

napot/szeptember 21./, az alkalomból ismét egy 

akadályversenyen vehettek részt a tanulóink 

osztályfőnökök kíséretében. Az állomásokon 

főleg az iskola 50 éves jubileumával, 

kapcsolatos feladatokkal találkozhattak a 

gyerekek. A diákok változatos 

akadálypályákon bizonyíthatták kreatív 

tudásukat. Köszönjük az állomásvezetők 

munkáját! 

Eredmények:  

I. 8.b és 7.a osztály 

II. 7.b osztály 

III. 8.a osztály 

                               Gratulálunk a nyerteseknek!!!!! 

 Nyulászi Zsuzsanna 
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