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Napközis Erzsébet-tábor 

 2017. június 19. és július 7. között napközis 

táborokat szerveztünk. 9 pedagógus gondoskodott a 90 

gyerek felhőtlen szórakozásáról 3 turnusban. 

  Önismereti játékok, kézműves foglalkozások, 

sportrendezvények, kőkapui vonatozás színesítették a tábori 

élet mindennapjait. Buszos kirándulás keretében a diósgyőri 

vár, az aggteleki Baradla-barlang, a füzéri vár szépségeivel 

ismerkedhettek meg tanulóink. A telkibányi kalandpark 

akadályait is sikerrel vették a gyerekek. 

 A színes, változatos programok, a közös élmények, a 

jó társaság tette emlékezetessé az együtt töltött időt. 

Horváth Zoltánné                                                                                  

táboroztató nevelő 

 

 

Bányásznap 

A bányásznap hosszú múltú hagyományra tekint vissza. 

Hazánk valamennyi bányája szeptember első vasárnapján 

rendezi meg ezt az ünnepséget a 

bányászok nehéz és küzdelmes 

munkájának megbecsülésére. 

Iskolánk tanulói ebben az évben is 

színvonalas szavalatokkal 

köszöntötték a Perlit 92 Kft dolgozóit bányásznapi 

rendezvényükön 

 



Zánka 

 

2017.07.09-én 05.40-kor indultunk el 20 

gyermekkel, 2 pedagógussal a 

sátoraljaújhelyi vasútállomásról Zánkára, 

az Erzsébet-táborba. Az érkezés napján 

Regula Móka, azaz szabályjátékokban 

vehettek részt a tanulók. Négy állomáson: 

Strandkaland, Tűzi-játék, Társas-játék és 

Vigyázz magadra! című feladatokban 

sajátították el a tábor házirendjét. 

Gyermekeink felszabadultan, 

tisztelettudóan oldották meg a feladatokat. 

A jó megoldásokért pecsétet kaptak, amit az 

utolsó estéig lehetett gyűjteni a pontgyűjtő 

füzetekben.  

Vacsora után következett a tábornyitó. Itt a 

zászlófelvonás után a hét híressége, egy 

olimpiai bajnok kajakozó nyitotta meg a 

hetet, aki a sportban elért eredményeiről 

mesélt, valamint a sport fontosságáról 

mindennapi életünkben. 

A hétfői nap mottója a Kalandra fel! volt. 

A mi csoportunk számukra egy új 

sportággal ismerkedhetett meg e hét alatt, 

ami nem más, mint a röplabda volt. A tábor 

menetéhez illeszkedően – naponta- a 

reggeli után következett az edzés, amit egy 

profi röplabdaedző: Laci bácsi végzett. A 

kezdeti nehézségek után napról-napra 

szerették meg a röplabdát a gyerekeink.  

Edzés után a Mobilis nevezetű előadáson 

vettünk részt, ahol látványos fizikai 

kísérleteknek lehettünk szemtanúi. A 

csoportunk tagjai közül többen aktívak 

voltak, ők a színpadon találhatták magukat 

a feladatok közben. Ebéd után következett a 

várva várt fürdés. Este Kaláka és Jazz 

koncert zárta a napot. 

Kedden a Légy te a bajnok! címmel 

indítottuk el a reggelt. Edzés után 

focibajnokság következett, ahol szép 

eredményeket értek el a fiúk. Mivel egész 

héten kánikula volt, így a kellemes 

vízhőmérsékletű Balatonban mindennap 

megmártózhattunk. Este a Partvonal 

Műhely előadásában a Rómeó és Júlia című 

darabot tekintettük meg. Egy másik 

helyszínen tábortűz következett, ahol 

közösen énekeltünk, táncoltunk. 

A szerdai nap a Mindennapi Hősök címet 

viselte. A megszokott programjainkon túl 

tűzoltók, mentők, rendőrök bemutatóját 

láthattuk strandon. Itt egy látványos 

programnak voltunk részesei, ugyanis egy 

füsttel teli sátorból kellett az akadályokat 

megkerülve kijutni. A napot a Talamba 

együttes fergeteges koncertje zárta, akik 

segítségével a különböző kontinensek 

hangszereit ismerhettük meg.  

Csütörtökön volt az utolsó edzése a 

csoportunknak. Laci bácsi örömmel 

nyugtázta, hogy egy nagyon ügyes „röpis” 

csoport alakult a hét utolsó napjaira. A 

napot a táborzáró rendezvény és a disco 

követte. Ezt a fajta kikapcsolódást mindenki 

élvezte, volt, aki könnyeivel küszködve 

búcsúzkodott a megismert gyerekektől.  

A gyerekekkel egyező véleményen voltunk 

kolléganőmmel, miszerint egy élményekkel 

teli tábori hetet tudhattunk magunk mögött. 

Megbeszéltük, hogy érkezésünkkor 

elmondjuk a csatakiáltást, ami így hangzott: 

„ Az élmény neked is jár! Hajrá lilák!  

  

Lukács Gabriella                                                                                                     

tanárnő 

 

 

 

 

 

 

 



MDSZ Nap 

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ), idén 

szeptember 29-én rendezte meg az Európai 

Diáksport Napja Magyarország című programot, 

amely hazánkban tavaly közel ezer iskolát és 

kétszázötvenezer gyereket mozgatott meg. Az 

Európai Sporthét eseménysorozat részeként zajló 

sportnap 2016-ban egész Európában összesen húsz 

országban zajlott, másfél millió iskolás részvételével. 

Az idén is csatlakoztunk a nagyszerű 

kezdeményezéshez, minden diákunk 2017 méteres 

futással vette ki a részét, a közel tíz éve indult 

magyar kezdeményezésű sportprogramból. 

 

 

Szeptemberi 
dolgozat 

Ez év szeptemberében ismét megkezdte munkáját 

a Diákönkormányzat is.  Év elején 

megrendezésre került egy játékos akadályverseny, 

ahol összemérhették tudásukat és erejüket, 

ügyességüket az iskola tanulói.  

 

Mesemondó verseny 

 

Hol volt, hol nem volt...nagy meseírónk, 

Benedek Elek születésének évfordulója 

alkalmából október 17-én, hollóházi 

tagintézményünkben került megrendezésre az 

alsó tagozatosok mesemondó versenye. 

Pálházán  a megmérettetést házi verseny előzte 

meg évfolyamonként, így a legjobban teljesítő 

tanulóink képviselhették iskolánkat. A szép 

számmal részt vevő mesemondó gyerekek 

szebbnél szebb meséket osztottak meg velünk. 

A háromtagú zsűrinek nehéz dolga volt az 

értékelésnél. Házigazdáink finom pogácsával, 

keksszel, teával láttak vendégül minket, a 

helyezettek értékes könyveket kaptak 

ajándékba. Ezen a hangulatos délutánon 

alsósaink nagyon jól érezték magukat és örültek 

szép eredményeiknek. 

 

I. Bodnár Zsófia 3. osztály 

II. Bacsó Boglárka 1. osztály 

II. Kántor Máté 4. osztály



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az aradi 13 

Emlékműsor 

Október 6-án emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, 

kik életüket adták hazánkért. 

Iskolánkból azok a diákok szerepeltek, kik 

szívesen dolgoztak velem együtt. Nagyon jó kis csapat 

állt össze, akik lelkesedéssel és nagy odaadással adták 

elő a műsorszámot.  Köszönet az 5. a és 5. b osztálynak, 

valamint a 7. a osztály egyes tanulóinak. Nehezen 

lehetett a próbák idejét összehozni, de az utolsó 

napokban egységesen, nagy buzgalommal szerveztük 

meg a műsor gyakorlásainak időpontjait. 

Nagyon izgultunk, hogy előadásunk sikeres, 

színvonalas legyen. Versekkel, dalokkal, aláfestésekkel 

színesítettük előadásunkat. 

Részünkről úgy érezzük, elértük célunkat. Változatos 

előadásunk felkeltette a többi diáktársak érdeklődését, 

és figyelemmel, fegyelmezetten követték a 

műsorszámokat. 

Köszönet illeti László Cintiát és Varga 

Veronikát, akik szabadidejüket feláldozva segítettek a 

háttér előkészítésében is. Köszönöm az erősítést, 

kivetítést Horváth Péter tanár úrnak és segédeinek: 

Kiss Szabolcsnak és Mundér Patriknak. 

Szécsi Mátyásné 

Idősek napja 

Október 14-én a Hegyközi Általános Iskola irodalmi 

színpada és énekkara részt vett a település időseinek 

köszöntésén a Térségi Művelődési Házban. Már 

hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal 

összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, 

tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket 

azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után 

köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket, kedves 

műsorunkkal köszöntsük a nagymamákat, nagyapákat. 

 

 

Október 23-i megemlékezés 

Október 23. az 1956-os forradalom évfordulója, illetve 

1989-ben ezen a napon kiáltották ki Magyarországon a 

köztársaságot. A hazaszeretetre nevelés jegyében e 

napon iskolánk diákjai az irodalmi színpad és az 

énekkar közreműködésével ebben az évben is 

kegyelettel adóztak az elődök példája előtt az iskolában 

és a városban is. 

Csergeiné Orosz Eszter 

 



 

 

2017. november 

15-én Pályaválasztási Nap 

volt az iskolában. Már 

nagyon vártuk ezt a napot, 

hogy különböző 

szakmákkal 

megismerkedhessünk. Először az Alapszolgáltatási 

Központba mentünk. Ott elmondták, hogy hogyan 

segítik az időseket minden nap. 

Ezután elindultunk a Polgármesteri 

Hivatalba. Szilágyi Gábor jegyző úr elmondta a 

hivatali dolgozók munkája milyen változatos.  

Ezután megnéztük a mentőállomást. 

Érdekes volt hallgatni, hogy hogyan segítenek 

bajba jutott embereken. Lehetőség volt arra is, 

hogy felmenjünk a mentőautóra. 

 Azután a takarékszövetkezet következett. 

Az ott dolgozóknak sok munkája van a pénzügyi 

területen.  

A pékségben nagyon tetszett a pékek 

munkája, ahogy a kenyeret és a péksüteményeket 

csinálják.  

A 100 forintos boltban megismerkedtünk a 

kereskedők munkájával.  

Ezután a fodrászat következett, ahol az 

emberek frizuráit készítik el.  

Érdekes volt, amit a ZEMA-ban láttunk. 

Nagyon tetszett, ahogy elkészítik a porcelánokat és 

kifestik.  

Végül a pizzéria következett, amit már 

nagyon vártunk. Meglepetésükre lehetőségünk volt 

közösen elkészíteni egy pizzát, amit utána 

elfogyasztottunk. Nagyon jó volt ennyi szakmát 

megismerni. 

 Juhász Gréta 6.a 

Takarékossági Világnap 

 

Október 31. – a Takarékosság Világnapja. 

 Ebből az alkalomból osztályunk, a 6.a 

plakátkészítő versenyt hirdetett. Az alsósok és a 

felsősök egyaránt jelentkezhettek. Elég nagy 

létszámú részvétel volt. A versenyzők bármilyen 

technikával dolgozhattak a plakáton. Nagyon szép 

művek születtek. Nehéz volt az értékelés, mert 

szuper rajzok készültek. A bírálásnál rajztanárunk, 

Brigitta néni segítségét kértük. Végül megszületett 

az eredmény. A plakátokat oklevéllel és ivólével 

díjaztuk, később kiraktuk őket a folyosó falára. 

Gratulálunk a díjazottaknak, reméljük legközelebb 

is ilyen nagy létszámú művek vesznek részt a 

versenykiírásokon. 

A plakátkészítő verseny eredményei: 

Alsó tagozat: 

1.hely: Pétervári Gergő – 4.osztály 

2.hely: Mundér Krisztofer – 4.osztály 

3.hely: Jackánics Zétény, Mahut Péter – 

4.osztályosok 

/ Plakátot készített még: Moravszki Zsombor, 

Kántor Máté, Kanalas Szilárd, Molnár Sebestyén – 

4.osztályos tanulók. / 

Felső tagozat: 

1.hely: 7.a osztály 

2.hely: 8.b osztály 

3.hely: 6.b és 8.a osztály 

Különdíjban részesült: Dolyák Ramóna – 7.b 

osztályos tanuló. 

 

A szervezők nevében: Kol Zsanett 

                                   6.a osztályos tanuló 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



A hóembernek sem egyszerű a tél... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Világ gyalogló nap 

 

 



Karácsonyi dekoráció
 


