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szerkesztette: Juhászné Sulyok Adrienn 



Tanáraink  

 

Borsosné Csányi Éva igazgató  

Tamás Gyuláné ig. helyettes  

Csontos Szilvia 

Fleisch Edina  

Horváth Hilda  

Horváth Matild  

Juhászné Sulyok Adrienn  

Lénárt Anikó  

Mericsné Rákosa Mariann  

Meszlényiné Szabó Judit  

Mile Rita  

Ninkó Jánosné  

Paulics Piroska  

Péterfalvy István  

Szabó Béla  

Szabóné Fehér Hajnalka  

Szarka Péter  

Szitáné Mózer Veronika  

Takácsné Kovács Erzsébet  

Türgyei-Bartos Noémi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. osztály 

Osztályfőnök: Szitáné Mózer Veronika 

osztálytanító: Csontos Szilvia 

  

  Banics Botond 

 Bokor Noé Joachim 

 Bősze Botond 

 Csibi Donát Botond 

 Erdős Lotti 

 Fleisch Bence 

 Györgyfalvay Emma 

 Horváth Zsombor Gergő 

 Kardos Zsombor Szilárd 

 Krizsa Olivér 

 Markal Tamás 

 Németh Patrícia Diána 

 Ódor Hanna 

 Porkoláb Zénó 

 Prótár Bence 

 Sárvári Dalma Anna 

 Srej Dénes 

 Szirovicza Levente 

 Tamás Rebeka 

 Török Jázmin 

 Verebélyi Benett 

 Verebélyi Lorina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. osztály 

 

Osztályfőnök: Ninkó Jánosné 

osztálytanító: Fleisch Edina 

Bárándi Mirella 

  Bokor Anna 

  Böröndi Rebeka 

  Csák Máté 

  Csák Mirella 

  Csizsár Noel 

  Grubánovits Panka 

  Gyömörei Bence 

  Hetesi Virág 

  Kovács Lilien Blanka 

  Lucz Andrea Katalin 

  Marton Anna 

  Marton Gellért 

  Németh-Sadiku Artiana 

  Pelikán Luca Anna 

  Prótár Boróka 

  Prótár Noémi 

  Rogovskaia Olga 

  Sass Noémi Csenge 

  Szabó Janka Dorka 

  Szakál Dominik 

  Teplán Maximilián Zoltán 

  Tóth Boldizsár 

  Tóth-Papp Bendegúz 

  Vaspöri Vince 

 

 
 

 

 



 

3. osztály 

Osztályfőnök: Horváth Hilda 

osztálytanító: Péterfalvy István 

   

 

 
Bokor Lili Kornélia 

Crisafulli Áron Anthony 

Demeter Zoé 

Gellén Karina 

Horváth Anna Sára 

Horváth Csenge 

Jáger László 

Kardos Szabolcs Levente 

László Kornél 

Németh Ádám Zsolt 

Orovecz Márton 

Porkoláb Zétény 

Szabó Viola Angéla 

Zobb Jázmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. osztály 

Osztályfőnök: Lénárt Anikó 

osztálytanító: Szabóné Fehér Hajnalka 

  Bojt Barbara 

  Dóber Zorka 

  Erdélyi Gábor Zoltán 

  Frankó Kármen Lili 

  Gáspár Janka 

  Grubánovits Lili 

  Györgyfalvay Bence  

  Gyulovics Dorka 

  Hegedüs Zsombor 

  Jánka Barnabás Balázs 

  Kövér Bendegúz 

  Márkus 

András    Zsigmond 

  Mocsári Lénárd 

  Naumann Kimberly 

  Ódor Maja 

  Peresztegi Donát 

  Prótár Kincső 

  Szabó Dávid 

  Vaspöri Villő 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

5. osztály 

Osztályfőnök: Meszlényiné Szabó Judit 

 

 

Dóber Boldizsár 

Csikós Simon 

Gáti Vivien 

Gellén Rebeka Anna 

Horváth Anita Katalin 

Jáger Csenge 

Juhász Dávid 

Lóki Borka 

Ódor Mira 

Ódor Olivér 

Osvald Hunor 

Szabó Hunor 

Szirovicza Lujza 

Tomonicska Vince 

Zoltán 

Urbán Írisz Apolka 

Varga Dániel 

Varga Dávid 

  

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. osztály 

Osztályfőnök: Horváth 

Matild 

 

Bábella Hanna Sára 

Berghammer Dasztin 

Bojt Viktória 

David Brythen Noel Melissa 

Ekler Hajnal Anna 

Kárpáti Levente 

Kövér Bence 

Kulcsár Ádám 

Lázár Máté 

Markal Márk 

Mocsári Dorottya Éva 

Orovecz Dániel 

Palotai Péter Pál 

Pozsonyi Tamara 

Surman Albin 

Szeglet Krisztofer 

Szermek Zorán 

Talabér  Dóra 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. osztály 

Osztályfőnök: Mile Rita 

 

Almássy Sarolta 

Balassa Bálint 

Balog Lara 

Banics Boglárka 

Csertán Tamara 

Csikós Áron 

Dóber Bendegúz 

Fábián Anna 

Gellén Laura Petra 

Gérczei Sára 

Gyulovics Kristóf 

Humpok Béla 

Jánka Jázmin Patrícia 

Kotora Dóra Erika 

Lóki Levente 

Magas Kinga 

Molnár Benedek 

Molnár-Martin Simon 

Németh Flóra Annabell 

Németh Sára 

Ódor Vivien 

Péntek-Vízkelety Kristóf 

Podhradszky Barnabás 

Potharn Kitti 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. osztály 

Osztályfőnök: Takácsné 

Kovács Erzsébet 

 

Apró Abigél 

Balázsi Barnabás János 

Bogdán Andrea 

Borsos Andor 

Buda Tamara 

Csalló Kristóf Imre 

Florek-Varga Kitti 

Györei Luca 

Horváth Mánuel Nikolasz 

Jakabfi Márk 

Kiss Dorka Noémi 

Lázár Angyalka 

Mezei Szilárd 

Nagy Adél 

Nagy Kíra Dorina 

Orsós Dominik 

Osvald Levente László 

Prótár Roland 

Riba Mátyás 

Simon Eszter 

Szabó Zsófia 

Takács Mátyás 

Takács Richárd Ferenc 

Tóth Enikő 

Töreki Martin 

Urbán Iringó 

 

 

 

 
 



Tanévnyitó 2021. szeptember 1. 

Ma reggel újra benépesült az iskola, izgatott arcok, csillogó szempárok mindenütt és "Te jó ég, hogy 

megnőttetek a nyáron!" hallatszott innen is, onnan is. 

Verset mondott Ódor Maja és Peresztegi Donát. Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere itt 

köszönte meg a nemrég nyugdíjba vonult Takács Istvánné Erzsike 32 éven keresztül az iskola tisztaságáért 

végzett kitartó, magas színvonalú munkáját. Prótár Kincső és Boróka verssel köszöntek el Erzsi nénitől.  

Az első osztályosok ünnepélyes fogadalmat tettek, hogy ők is szorgalmas és jó diákjai lesznek 

iskolánknak. Szitáné Mózer Veronika osztályfőnök és Csontos Szilvia tanító fogják bevezetni őket a betűk 

és számok világába. Szeretettel köszöntjük őket mindannyian! 

 

 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/09/01/tanevnyito_2021_szeptember


Őszi túra 2021. szeptember 3. 

Rögtön az első hetet egy nagyszerű programmal zártuk: kihasználtuk a jó időt és a gyenesdiási 

Nagymezőre mentünk őszi túrára. Amíg a felsősök a paprikás krumpli elkészítésében segédkeztek, addig a 

kisebbek játszottak, hintáztak, fociztak. Voltak, akik a tornapályán is végigmentek, mások a Berzsenyi 

kilátóhoz túráztak. Nagyon jó volt, hogy a tavaly elmaradt sok program után most újra együtt lehettünk.  

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/09/09/oszi_tura_2021_szeptember


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Órák között... 

Az órák közti szünetekben sem unatkozunk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/01/orak_kozott


 

Sportnap - 2021. szeptember 24. 

Szeptember 24-én, a Magyar Diáksport Napja alkalmából mi is Sportnapot tartottunk. A gyerekek 

egy csoportja túrázni indult a faluban Székely Zoltán művelődésszervező vezetésével. A fiúk fociztak, a 

lányok kosárlabdáztak. Ráadásul az érdeklődők kipróbálhatták a Kangoo Jump-ot Mayle Jennifer 

jóvoltából.  

  

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/01/sportnap_2021_szeptember


Diákönkormányzat - közgyűlés 

2021. október 1-én tartotta Diákönkormányzatunk idei első ülését. 

A tagok: 

Dóber Boldizsár, Gáti Vivien, Ódor Olivér 

Kárpáti Levente, Markal Márk, Orovecz Dániel 

Gérczei Sára, Magas Kinga 

Borsos Andor, Buda Tamara, Csalló Kristóf, Nagy Adél 

A diákönkormányzat elnöke Borsos Andor 8. osztályos tanuló. 

Megbeszéltük az első félévben ránk váró feladatokat, hiszen a gyerekek részt vesznek a különböző 

programok szervezésében, lebonyolításában, javaslatot tehetnek a házirend betartatására, valamint őket 

érdeklő előadások megszervezésére. Az első nagyobb feladatunk az október végén esedékes Halloween buli 

megszervezése lesz. 

Juhászné Sulyok Adrienn (a diákönkormányzatot segítő pedagógus) 

 

 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/08/diakonkormanyzat_kozgyules


Népmese napja - 2021. október 4. 

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Népmese napját. Iskolánkban ennek 

alkalmából az alsósok játékos vetélkedőkön vettek részt, izgalmas feladványokat oldottak meg. Köszönjük 

az ötletet és a szervezést Fleisch Edina és Szitáné Mózer Veronika tanító néniknek, és a díjátadásban 

nyújtott segítséget az igazgató néninek. 

 

 

Reméljük, ez a program is megerősíti a gyerekekben a mesék és az olvasás szeretetét. 

  

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/08/nepmese_napja_2021_oktober


Aradi vértanúk megemlékezés 

"Nem haltak ők meg! Ha az eszme él még, 

Melyért ők éltek s éltük áldozák. 

Nem haltak ők meg! Hogyha lelkük fényét 

Tisztán, tündöklőn örökül hagyák." Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk 

Október 7-én emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. A műsort, amelyben a hetedik és nyolcadik 

osztályosok szerepeltek, Takácsné Kovács Erzsébet tanárnő rendezte. Az énekkarosokat Mericsné Rákosa 

Mariann tanárnő vezényelte.  

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/08/aradi_vertanuk_megemlekezes


Sportversenyek eredményei 

Diákolimpia 

4x100 m fiú váltó: Takács Mátyás, Takács Richárd, Balázsi Barnabás, Csalló Kristóf: I. hely 

100 m síkfutás: Takács Mátyás II. hely, Buda Tamara II. hely 

600 m síkfutás: Lázár Máté I. hely 

600 m síkfutás: Banics Boglárka I. hely, Ódor Mira III. hely 

800 m síkfutás: Simon Eszter III. hely 

800 m síkfutás: Takács Richárd I. hely 

Távolugrás: Csalló Kristóf I. hely, Szabó Hunor I. hely, Takács Mátyás: II. hely, Lázár Máté II. hely 

Távolugrás: Banics Boglárka I. hely, Buda Tamara II. hely, Talabér Dóra II hely 

Mezei futóverseny 

Szabó Hunor I. hely 

Horváth Anna III. hely  

Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok! 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/17/sportversenyek_eredmenyei


Halloween party 2021. október 21. 

2021. október 21-én rendeztük a Halloween bulit. Volt jelmezverseny, "undi kaják" versenye, 

sötétszoba labirintussal, zene és tánc. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönet a dekorációért Gráczki Edina 

és Németh-Szabó Györgyi szülőknek, a szervezésért és a rendezésért a 8. osztály tanulóinak, a buli utáni 

rendrakásért a 7. osztálynak. A buli megvalósulását Juhászné Sulyok Adrienn, a Diákönkormányzat segítője, 

valamint Mile Rita és Szabóné Fehér Hajnalka segítette.  

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/23/halloween_party_2021_oktober


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56-os megemlékezés - 2021. október 22. 

2021. október 22-én tartottuk az 56-os megemlékezést. A műsort Horváth Matild tanárnő állította össze, az 

énekkarosokat Mericsné Rákosa Mariann tanárnő vezette.  

"Az elesetteknek az élők, akik talán holnap halnak meg a szabadságért."  

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/10/23/56-os_megemlekezes_2021_oktober


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elfogytak a szavak... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pályaorientációs nap - 2021. november 18. 

2021. november 18-án Pályaorientációs napot tartottunk iskolánkban. A program elején a tanulók a 

Zala megyei Szakképzési Centrum Asbóth Sándor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

tájékoztatóját hallgatták meg, ezután az iskola 12. osztályos rendész tanulói tartottak önvédelmi bemutatót 

a tornateremben. A következőkben a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai tartottak 

foglalkozást elektronika és robotika témában. A tanulóknak lehetőségük volt a gyakorlatban is kipróbálni a 

kozmetika és a kéz-és körömápolás alapjait. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara munkatársai az 

egészségügyi ágazatot mutatták be, illetve gyógytornász tartott a gyerekeknek gyakorlati foglalkozást. 

Nagyon értékes, tartalmas, hasznos délelőtt volt.  

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/11/20/palyaorientacios_nap_2021_november


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Szántó Imre nap 2021. 
 

Iskolánk névadója, Dr. Szántó Imre 1920. november 8-án született Alsópáhokon. Születésének 100. 

évfordulóját a tavalyi év helyett idén, november 19-én ünnepeltük meg iskolánkban. A program elején 

beszédet mondott Borsosné Csányi Éva intézményvezető, valamint Dr. Szántó Endre, a névadó fia. 

Bemutatták az 1999-2021 között Dr. Szántó Imre-díjat kapott tanulóinkat felsorakoztató kiadványt, 

melynek megszerkesztéséért köszönetet mondunk Hegedüs Kornélnak, nyomdai munkálataiért Banics 

Rolandnak. A gyerekek ezután csapatokban járták végig a falut, és több állomáson is játékos feladatokat 

oldottak meg. Miután visszaértek az iskolába, az iskola vezetése, Dr. Szántó Endre, az önkormányzat és a 

történelmi egyházak képviselői koszorút helyeztek el Dr. Szántó Imre emléktáblájánál. 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/11/20/dr_szanto_imre_nap


 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás... 

December 6-án délelőtt a hévízi Motoros Mikulások is begurultak az iskolaudvarra, a gyerekek nagy 

örömére... 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulás 2021. december 6. 

December 6-án az alsósok Mikulásváró játékokkal, vetélkedővel, kézműveskedéssel, közös 

mézeskalács díszítéssel töltötték a délelőttöt. 

 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/12/09/mikulas_2021_december


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyeredmények 
 

 

  
A zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános iskola által szervezett Megyei Fordítói Versenyen 

5-6. osztályos kategóriában 

 1. helyezett: Dóber Boldizsár 

 2. helyezett: Orovecz Dániel 

7-8. osztályos kategóriában 

 1. helyezett: Csikós Áron 

 3. helyezett: Buda Tamara 

  

Diákolimpia: Futsal csapatunk megyei IV. helyezést ért el.  

A csapat tagjai: Prótár Roland, Borsos Andor, Takács Richárd, Takács Mátyás, Töreki Martin, 

Jakabfy Márk, Csikós Áron 

  

Az Illyés Gyula Általános Iskola rajzpályázatán III. helyezést ért el Dóber Boldizsár. 

  

Gratulálunk! Büszkék vagyunk Rátok! 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/12/21/versenyeredmenyek_433


Megérkezett az okostábla! 

Bóka Tibor plébános úr kezdeményezésére az Alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért Alapítvány 

gyűjtést szervezett az iskola javára. A befolyt összegből iskolánk okostáblát vásárolt, amelyet a héten már 

használatba is vehettek a gyerekek! Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a 

szép összefogásban! 

 

 

  

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/12/21/megerkezett_az_okostabla


Kitűző 

A mai napon diákjaink különleges ajándékot kaptak. A névadó születésének 100. évfordulója 

alkalmából készült kitűzőre a rajzot Buda Tamara és Tóth Enikő nyolcadik osztályos tanulóink tervezték.  

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/12/21/kituzo_134


 

Karácsony 2021 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/12/21/karacsony_6092


Rajzpályázat díjazása 

Január elején került sor a Művelődési Ház által szervezett rajzpályázat díjazottjainak jutalmazására. 
Czigány Sándor polgármester és Székely Zoltán művelődésszervező a következő tanulókat jutalmazták: 

Bojt Viktória 6. osztály 

Pozsonyi Tamara 6. osztály  

Péntek-Vízkelety Kristóf 7. osztály 

Gratulálunk! 

 

 

 



 

Úszás Diákolimpia 
 

 

2021. január 25-én rendezték Nagykanizsán a Diákolimpia megyei döntőjét. Iskolánk tanulói nagyon szép 
eredményeket értek el: 

Megyei bajnokok: (ők mennek az országos döntőre) 

- I. korcsoport: Szabó Janka 1. helyezett 50 m gyorson és 1. helyezett 50 m mellen 

- II. korcsoport: Jánka Barnabás 1. helyezett 50 m gyorson és 1. helyezett 50 m háton 

  

További eredmények: 

- II. korcsoport: Szabó Dávid 2. helyezett 50 m mellen és 4. helyezett 50 m gyorson 

- II. korcsoport: 4x50 m gyorsváltó 3. helyezett (Jánka Barnabás, Szabó Dávid, Kövér Bendegúz, Orovecz 
Marci). 

 Gratulálunk! Nagyon büszkék vagyunk Rátok! 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/01/27/uszas_diakolimpia


 

 

 



Versenyeredmény 

 

 

 

 Gratulálunk! Büszkék vagyunk Rád! 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/01/28/versenyeredmeny_371


Farsang 2022 

A farsangi mulatság idén sem maradhatott el. Bár ezúttal sem rendezhettük meg a hagyományos formában, 

de most is volt eszem-iszom, játék és rengeteg tánc! 

Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek a finom tortákat! 

 

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/03/06/farsang_992


Kosárpalánta 

Március első hétvégéjén iskolán 12 fős csapata részt vett a számunkra rendezett Kosárpalánta bajnokság 

helyi fordulóján. Sajnos a covid-helyzet eddig nem tette lehetővé tanulóink számára a versenyzést, de most 

az első és második osztály diákjaiból összeállított csapat végre megmérettetett és sikeresen teljesítette a 

versenyt. Ellenfele a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola második osztályos csapata volt. A gyerekek nagy 

izgalommal készültek és várták a megmérettetést. 

A Kosárpalánta programban résztvevő sportolók 8 fős csapatokban versenyeztek, ügyességi, gyorsasági 

feladatokat hajtottak végre, a forduló utolsó feladataiban pedig csapatkidobós és mentőöv játékkal zárult a 

torna. Minden résztvevő magas színvonalon teljesítette a rá bízott feladatot, így az eredményhirdetéskor 

emléklappal és éremmel jutalmazták teljesítményüket. Ezen a versenyen mindenki nyertesként távozott, a 

gyerekek jó élményekkel és újonnan szerzett tudással távoztak. 

A csapat tagjai: Bősze Botond, Csák Máté, Csiszár Noel, Fleisch Bence, Gyömörei Bence, Hetesi Virág, 

Pelikán Luca, Rogovskaia Olga, Sass Csenge, Tóth Boldizsár, Tóth-Papp Bendegúz 

Felkészítő: Fleisch Edina 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/03/07/kosarpalanta


Március 15-i megemlékezés 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk műsorunkkal. Az ünnepi beszédet Tar 

Ferenc történész mondta. A műsort Takácsné Kovács Erzsébet tanárnő állította össze, az énekkarosokat 

Mericsné Rákosa Mariann vezényelte. Köszönet a nyolcadik és az ötödik osztály tanulóinak a kiváló 

előadásért! 

 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/03/12/marcius_15-i_megemlekezes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyeredmények 

Az országos Úszás Diákolimpián 

Jánka Barnabás 50 méter gyorsúszásban 12. helyezett, 50 méter hátúszásban 9. helyezett lett. 

Szabó Janka 50 méter gyorsúszásban 12. helyezett, 50 méter mellúszásban 8. helyezett lett. 

Az Országos Történelem Versenyen 

2. heyezést ért el Péntek-Vízkelety Kristóf, 

4. helyezést ért el Banics Boglárka, 

5. helyezést ért el Borsos Andor, 

felkészítőjük: Takácsné Kovács Erzsébet. 

A Zalaegerszegi POK által szervezett nyelvi verseny megyei döntőjébe jutott 

német nyelvből Buda Tamara, felkészítője Mile Rita, 

angol nyelvből Potharn Kitti, felkészítője Juhászné Sulyok Adrienn. 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/03/26/versenyeredmenyek_681


Iskolanyitogató 

2022. április 1-jén délután játékos iskolanyitogató foglalkozásra vártuk a leendő elsősöket és 

szüleiket. Csapatépítő drámajátékokkal, tojáskereséssel, interaktív feladatokkal hangolódtunk az 

iskolára. Reméljük, mindenki jól érezte magát, és sokukat köszönthetjük majd a szeptemberi 

évnyitón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/04/03/iskolanyitogato_848


Megérkezett a második okostábla is! 
 

Megérkezett az okostábla a 4. osztályba is! Nagyon köszönjük a Felsőpáhoki Önkormányzatnak 

és az Alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért Alapítványnak a támogatást, Bóka Tibor 

plébános úrnak a kezdeményezést. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a szép 

összefogáshoz! 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/04/03/megerkezett_a_masodik_okostabla_is


Versenyeredmények 

Az április 7-én Nagykanizsán megrendezett Futball Diákolimpia megyei döntőjében 1. helyezett 

lett iskolánk csapata. A csapat tagjai: Berghammer Dasztin, Csikós Áron, Balázsi Barnabás, 

Csalló Kristóf, Jakabfi Márk, Prótár Roland, Töreki Martin, "segédedzők" Takács Mátyás, Takács 

Richárd. Felkészítő: Meszlényiné Szabó Judit. 

A megyei német versenyen (az írásbeli és a szóbeli forduló pontszámainak összesítése alapján) 4. 

helyezést ért el Buda Tamara. Felkészítő: Mile Rita 

 

 
 
 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/04/09/versenyeredmenyek_343


 

Versenyeredmények 

A Zalaegerszegi POK által szervezett megyei angol versenyen Potharn Kitti 1. helyezést ért el. 

Felkészítője Juhászné Sulyok Adrienn 

A Városi Atlétikai Diáksport Versenyen  2022. április 26-án 

Lázár Máté távolugrás I. hely, 60 m síkfutás I. hely. 

Kárpáti Levente távolugrás III. hely, 60 m síkfutás II. hely. 

Talabér Dóra távolugrás III. hely, kislabdahajítás I. hely. 

Felkészítőjük Meszlényiné Szabó Judit. 

 

 

  

Borsos Andor a Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulóján a 8. osztályosok között X. 

helyezést ért el. 

Borsos Andor a Nemzetközi Kenguru Matematika versenyen Zala megyében  7. helyezést ért el. 

Borsos Andor a Megyei Matematika versenyen a 8. évfolyamosok között II. helyezést ért el. 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/05/11/versenyeredmenyek_780


Péntek-Vizkelety Kristóf a Megyei Matematika versenyen a 7. osztályosok között V. helyezést ért 

el. 

Felkészítőjük Türgyei-Bartos Noémi. 

 

 
 
 
 

  

  



Álmok álmodói 20 Kiállítás 

2022. április 26-án a Lázár Ervin Program keretében a nyolcadik osztályosok megnézhették az 

Álmok Álmodói 20 elnevezésű kiállítást Budapesten a Millenárison. A kiállítás 6 különböző 

témakörben vonultatja fel a világot előbbre vivő nagy magyar tudósokat, feltalálókat, és interaktív 

formában ismerti meg a gyerekeket az ő találmányaikkal. 

  

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/05/11/almok_almodoi_20_kiallitas


Határtalanul: Erdélyi utazás 
Iskolánk tanulói május 2-6. között a Határtalanul program keretében vettek részt egy erdélyi 

kiránduláson. A kísérő tanárok Juhászné Sulyok Adrienn, Mile Rita, Szabóné Fehér Hajnalka és 

Takácsné Kovács Erzsébet voltak. 

Első nap Arad, Marosillye és Déva voltak az állomások. Déván, a Szent Ferenc 

Alapítványnál volt a szállásunk. Este bepillantást nyerhettünk a Szent Ferenc Alapítvány 

gondozásában nevelkedő gyermekek életébe, kedves vezetőnk, a tizenhat éves Emília mesélt a 

mindennapjaikról. Átadtuk adományainkat is. 

 

Déva, Szent Ferenc Alapítvány 

 

2. nap Déva vára – Vajdahunyadi vár – Nagyszeben – Medgyes – Fehéregyháza 

Reggel az alapítvány munkatársainak meséltünk kicsit szülőfalunkról, Alsópáhokról és az 

iskolánkról, majd átadtuk nekik a magunkkal hozott ajándékokat. Déva várának meghódításával 

kezdtük a második napot. Sajnos a felvonót felújítják, pedig szívesen kipróbáltuk volna. Így viszont 

igazán hősiesen gyalog küzdöttük le a meredek lépcsősort, de a végén a látvány miatt igazán 

megérte a fáradozást. 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/05/19/hatartalanul_erdelyi_utazas


 

Déva vára 

Ezután Vajdahunyadra utazunk, ahol a „Várak királyát”, a Hunyadi-Bethlen várkastélyt 

látogattuk meg, majd Nagyszebenben városnézés következett. Ez a város a szászság legfőbb városa 

és 2009-ben Európa Kulturális Fővárosa is volt. Meglátogattuk a Kis-, Nagy- és a Huet piactereket, 

megnéztük a híres várostornyot és átmentünk a Hazugok hídján. Medgyesen megnéztük a 

különleges erődtemplomot, Fehéregyházán koszorút helyeztünk el az Ispánkútnál,  Petőfi Sándor 

feltételezett elestének helyén felállított Petőfi-emlékműnél.  

A szállásunk Nyikómalomfalván volt, egy nagyon szép, nemrégiben kialakított épületben. 

  

A Vajdahunyadi vár 



3. nap: Békás-szoros - Gyilkos-tó - Gyergyószárhegy: Güdüc telep - Székelyudvarhely 

A hatalmas sziklamagaslatokkal, sziklafalakkal szegélyezett Békás-szoroson végighaladva 

káprázatos élményben volt részünk. A Békás-szoros után a Gyilkos-tónál volt a következő 

megállónk. A fenyőcsonkokkal teletűzdelt víztükör és az északon magasló Kis-Cohárd 1344,5 m 

magas sziklatömbjével nagyon különleges látvány. Nagyon finom és hatalmas kürtöskalácsot 

ettünk itt. 

 

Békás-szoros 

 

Gyilkos-tó 



A buszról menet közben kívülről láttuk a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt, ahol Bethlen 

Gábor felcseperedett, majd egy rövid erdei séta után Güdüctelepen falatoztunk, mely 

Gyergyószárhegy községhez tartozik. A természetben elfogyasztott ebédünk házi finomságokból 

lett összeállítva. Sétáltunk egyet a vadvirágok között és lestük, hogy látunk-e valahol medvét. 

A nap végén városnézés következett Székelyudvarhelyen. Láttuk a Vasszékely, Orbán 

Balázs síremlékét, a turulmadaras millenniumi emlékművet és a Nemzeti szoborparkot. Volt egy 

kis szabadidőnk is, így fagyizhattunk is egyet. 

Este újra Nyikómalomfalván vacsoráztunk és aludtunk. 

  

4. nap: Farkaslaka – Korond – Tordai Sóbánya – Tordai hasadék - Kolozsvár 

Farkaslakán megemlékezést tartottunk a legnagyobb székely népi író, az Ábel trilógia 

szerzője, Tamási Áron sírjánál. Riba Mátyás nyolcadik osztályos tanuló mesélt nekünk az Ábel 

trilógiáról. Adrienn néni pedig felolvasott egy idézetet: „Nem is lehetünk más célra ebben az 

életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a 

megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, 

amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.” 

Rövid időre megálltunk Korondon, körülnéztünk a kirakodóvásárban. 

Ezután Tordára utaztunk, ahol egy mágikus birodalmat fedezünk fel Erdély mélyében. A 

tordai sóbányában 13 emeletnyit lépcsőztünk lefele, közben minden emeleten láthattuk a kiásás évét 

jelző évszámot. Lent kipróbálhattunk többféle attrakciót is, ping-pongoztunk, felültünk az 

óriáskerékre, szuveníreket vásároltunk. Kipróbálhattuk az angoltudásunkat is, hiszen a kasszában 

volt olyan, aki beszélt angolul. Lementünk a bánya legmélyebb részére, a Terézia tárnába, ahol egy 

8 méter mélységű tó található. 



 

Tordai Sóbánya 

Ezután kirándulást tettünk az égig érő sziklafalak közt tekergő Tordai-hasadékban. A 

körülbelül 2 km hosszú szakadékon a Hesdát-patak folyik keresztül, amely fölött függőhidak 

vezetnek át a túlpartra. Különleges érzés volt a hatalmas sziklafalak között sétálni. 

A nap végén Kincses Kolozsvárra látogattunk. Megnéztük a Szent Mihály templomot, és 

Fadrusz János legnagyobb alkotását, Mátyás király lovas szobrát. Innen továbbsétáltunk Mátyás 

király szülőházához, mellyel szemben álló épületben pedig nagy fejedelmünk, Bocskai István látta 

meg a napvilágot. Megnéztük a Babeș-Bolyai Tudományegyetem főépületét és a Farkas utcai 

református templomot. Este Magyarlónán vacsoráztunk és itt aludtunk. 

  

  



 

Kolozsvár 

5. nap Kőrösfő – Király-hágó – indulás Magyarországra 

A kalotaszegi Kőrösfőn megnéztük a református templomot. A templomban gyönyörű 

fakazettás mennyezetet és rengeteg kalotaszegi szőttest láttunk. Megcsodáltuk az ún. „Rákóczi 

szőnyeg”-et, amely a történészek szerint Erdélyben készített gördesz csomózású török imaszőnyeg. 

A néphagyomány szerint, amikor 1660. május 22-én II. Rákóczi György fejedelem a vesztes 

szászfenesi csata után sebesülten Várad felé menekült, Körösfőn megpihent, ahol Korpos György 

helybeli lakos látta el a fejedelmet. Rákóczi jóságáért egy török szőnyeggel ajándékozta meg, 

amelyet aztán utódai a református egyháznak adományoztak. A gondnok, Károly Károly nagyon 

érdekesen mesélt a gyerekeknek történeteket a templomról illetve a falu múltjáról. 

 

Kőrösfői református templom 



Ezután már csak a Király-hágónál álltunk meg egy gyors fényképezésre, majd hazafelé 

indultunk. A határátkelés is gyorsan zajlott, és a forgalom sem volt túl nagy, így már este fél 7-kor 

Alsópáhokra érkeztünk, fáradtan, de szívünkben rengeteg élménnyel. 

  



Versenyeredmények 

A Csokonai Alapműveleti Verseny megyei fordulójában  

Péntek-Vizkelety Kristóf IV. helyezést ért el. Felkészítője Türgyei-Bartos Noémi. 

Dóber Boldizsár VI. helyezést ért el. Felkészítője Borsosné Csányi Éva. 

A Megyei Atlétikai Diákolimpián 

egyéni összetettben Szabó Hunor IV. helyezett 

egyéni összetettben Lázár Máté IX. helyezett 

kislabdahajításban Talabér Dóra V. helyezett 

60 méteres síkfutásban Lázár Máté V. helyezett 

távolugrásban Lázár Máté IV. helyezett lett. 

A Megyei Kisiskolás Atlétikai Diákolimpián 

egyéni összetettben Szabó Hunor I. helyezett 

egyéni összetettben Talabér Dóra I. helyezett 

600 m síkfutásban Lázár Máté I. helyezett lett. Mindhárman bejutottak az országos döntőbe! 

 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/05/19/versenyeredmenyek_950


Május 18-án a Megyei Kisiskolás Futball Diákolimpián csapatunk 1. helyezett lett, bejutott a 

pécsi országos döntőbe! 

 

 

  

Mindenkinek gratulálunk! Sok sikert a döntőkben! 

 

  



Páhoki Tehetségek Bemutatója 

2022. május 27-én került sor a Páhoki Tehetségek Művészeti Bemutatójára a Művelődési 

Házban. A műsorban prózai produkciókat, hangszeres zenei, énekes és táncos bemutatókat 

láthattunk, hallhattunk. Mindenki nagyon ügyes volt! Gratulálunk! 

 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/05/29/pahoki_tehetsegek_bemutatoja


 

  

 



Gyereknap 2022 

Gyereknap alkalmából egy fantasztikus délelőttöt tölthettünk az alsópáhoki Bobó Fun Parkban. 

Mindenki nagyon jól érezte magát! Köszönjük a lehetőséget! 

  

 

  

 



 
 
 

 

 

 

 



Erdei tábor 4. osztály 

 

A tanév végén egy kedd reggel elindult a 4. osztály Mindszentkállára, erdei táborba. Két 

kisbusszal és egy autóval utaztunk. Nagy izgalommal vártuk az utazást, már a korábbi hetek is 

a felkészülésről szóltak. Sokat beszélgettünk róla, hogy vajon milyen programok és élmények 

várnak majd ránk.  

A megérkezés után elfoglaltuk a szállást, majd ebéd előtt még a Kékkúti forráshoz túráztunk. 

Ebéd után a Hegyestűre mentünk, ahol csodás kilátásban gyönyörködhettünk. Takarodókor a 

lányok is elfoglalták a szállásukat, ami a fiúkétól jóval távolabb volt, így ott más szabályok 

voltak érvényesek. Hajni néni esti pillecukor-party-t rendezett velük, míg mi fiúk az igazak 

álmát aludtuk Anikó néni felügyelete alatt.  

A tábor második napján szakadó esőre ébredtünk, így a programot a felnőttek átalakították. 

Batikolni kezdtünk, ami nagyon vicces volt, mert a pólót különböző formában kellett gyűrni 

ahhoz, hogy a festékkel átitatva más és más minták rajzolódjanak ki. Mire elállt az eső, el is 

készültek a színes pólók. Ebéd után Salföldre indultunk, ahol állatokat simogattunk és aki akart 

lovagolhatott is. Este kürtőskalácsot és langallót sütöttünk. Finom vacsoránk lett belőle. 

A harmadik nap a Kőtengernél jártunk, ahol minden követ megmásztunk és még egy kis 

barlangot is felfedeztünk. Az időjárás nem volt épp kedvező, de ez sem szegte kedvünket, mi 

azért is jól éreztük magunkat! Főleg, hogy mire a táborba visszaértünk meglepetés várt 

bennünket. Dorka és Kincső szülinapját is megünnepelhettük egy finom tortával. Délután a 

faluban csavarogtunk, ahol mindenféle vicces feladatot kellett végrehajtani, ahol a 

legügyesebbek jutalmat kaptak. A legügyesebbek a lányok csapata lett, Kincső, Lili, Villő, 

Dorka, Zorka :) 

Sajnos a bátorságpróba elmaradt, de azért az utolsó este is jól telt, sokat táncoltunk és 

énekeltünk. Olyan dalokat is, amiket a nagyszüleink ismertek inkább :)) Nagyon jól 

élményekkel indultunk haza.  

Köszönjük Anikó néninek és Hajni néninek, hogy elvittek bennünket a táborba! 

Peresztegi Donát 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/06/26/erdei_tabor_4_osztaly


 

 



 

Palacsinta napok :) 

A hagyományokat nem szakítottuk meg: idén is tartottunk palacsinta napokat. 

 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/06/17/palacsinta_napok_827


Biciklitúra 5. osztály 

 

2022. június 13-án Jutka nénivel és Noémi nénivel biciklitúrára indultunk. Keszthelyről 

Balatonedericsig tekertünk, közben többször is megálltunk rövid pihenőkre. Visszafelé Gyenesben 

fagyiztunk majd a keszthelyi Libás strandon is megmártóztunk. Nagyon jól éreztük magunkat, kár, 

hogy betegség miatt többen nem tudtak jönni. De reméljük, ősszel megismételjük a kirándulást 

teljes létszámmal. 

az 5. osztály 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/06/17/biciklitura_5_osztaly


Bolondballagás 

Régi hagyományunk a bolondballagás is: a nyolcadikosok az utolsó tanítási napon vicces 

jelmezekbe öltözve vonulnak végig az iskolán, hogy most még a nevetéstől legyen könnyes a mi 

szemünk is meg az övék is... 

  

 
 
 

  

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/06/19/bolondballagas_447


Family park 3. osztály 

Van egy kis 3. Osztályos csapat az alsópáhoki Iskolában akik, mind ahogyan sokan máshol más 

iskolákban is szeretnek együtt játszani az iskola falain kívül is…..ami talán különlegessé teszi Őket 

az a szülői összefogás és jó kapcsolat szülő-szülő és szülő-tanár között. 

Talán ennek köszönhető, hogy a kérés, hogy legyen egy “ kiruccanás” kicsit távolabb az Iskolától, 

megértő fülekre talált….így alakult, hogy az iskolai év utolsó napján elmehettünk az ausztriai 

Family-Parkba. Nem volt egyszerű a szervezés, de sikerült és más talán nem is számít, mert a 

gyerekek arcán látott izgalom a buszon és az a hatalmas öröm, mikor megpillantották a Park 

bejáratát megfizethetetlen volt! 

Milyen volt a Family- Parkban? Mint szülő? Fantasztikus ! Játszottunk nevettünk, mint 

a  gyermekeink, talán azzal a különbséggel, hogy mi akkor újra tanultuk az önfeledtséget, míg Ők 

kifogyhatatlan energiával alapból önfeledten fedezték fel és élvezték a Park 

nyújtotta  lehetőségeket, így a nap végére a buszhoz sétálva rengeteg csapzott szülőt és kissé fáradt, 

de boldog gyermeket láttam… 

A buszon hazafelé sem unatkoztuk, annyira nem, hogy megbeszéltük, hogy ide még vissza kell 

jönnünk így csapatostól. Addig is hatalmas köszönet a lehetőségért! 

Bárány Dóra szülő 

 
 
 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/06/26/family_park_3_osztaly


 



Ballagás 2022. június 18. 

Ez a nap is eljött, ők is elballagtak... 

2022. június 18-án tartottuk ballagási ünnepségünket. A nyolcadikos diákok műsora egyszerre csalt 

könnyeket és mosolyt az arcokra. Elköszöntek Lénárt Anikó alsós osztályfőnöktől és Takácsné 

Kovács Erzsébettől, aki ötödik osztálytól egyengette útjukat. Elbúcsúztak az iskolától, 

diáktársaiktól és tanáraiktól. 

A Szántó Imre díjat a nevelőtestület döntése alapján idén Borsos Andor kapta nyolc évig tartó kitűnő 

tanulmányi eredményéért, a sport és matematika versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. 

Szívből gratulálunk! 

Sok sikert kívánunk minden ballagónak az előttük álló középiskolás évekre, és szeretettel várjuk 

őket vissza látogatóba. 

"A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a régi jó világ, 

És mint a fecske alkonyati szélnek 

Ma szárnyat bontott egy sereg diák." (Wass Albert) 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/06/19/ballagas_2022_junius


 

  

  



 

Csodaszép eredmények az év végére 
 

A Kis Iskolák Diákolimpiájának Labdarúgás országos döntőjében 1. helyezett lett a Dr. Szántó Imre 

Általános Iskola csapata! 

A csapat tagjai: Borsos Andor, Balázsi Barnabás, Jakabfi Márk, Csalló Kristóf, Takács 

Richárd,Takács Mátyás, Prótár Roland 

 

A Kis Iskolák Diákolimpiájának Atlétika országos döntőjében 

Lázár Máté 600 méteres síkfutásban 2.helyezést ért el, 

Szabó Hunor fiú egyéni hárompróbában 4. helyezést ért el, 

Talabér Dóra leány egyéni hárompróbában 14. helyezést ért el. 

Felkészítőjük Meszlényiné Szabó Judit 

Mindannyiuknak gratulálunk! Nagyon büszkék vagyunk rátok! 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2022/06/26/csodaszep_eredmenyek_az_ev_vegere


          

   

 

 



Nyári napközis tábor 2022. július  

Az egész hét jókedvűen telt a gyerekekkel. Sokat játszottunk, sétáltunk, vásároltunk, és 

az alsó kertben játszottunk. Elröppentek a napok. Szerdán Kása-Rosta Nikolett védőnő mutatta 

be nekünk a sebkötözést. A kihagyhatatlan játékaink a kidobó és a számháború volt. 

Balatonfenyvesre busszal és vonattal jutottunk el, ahol felejthetetlen jókedvvel töltöttük el a 

napot. Egy édesanya is csatlakozott hozzánk  az utazásos program napján, valamint Molnár 

Bianka, iskolánk volt tanulója és Nagy Tóth Krisztina segített egész héten értékes pillanatokat 

szerezni a gyerekeknek. 

Németh-Szabó Györgyi, iskolai szociális segítő 

 

 


