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Igazgatói köszöntő 

 

Tisztelt Olvasók! 
„A diák, míg tanul, nem méltányolja a 

taná rait. Csak később, amikor már többet tud 
a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik 
azoknak, akik nevelték.  

A jó tanár nem vár dicséretet, sem szere -
tetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel meg -
kapja tőlük.” (Darren Shan) 

 
Engedjék meg, hogy Darren Shan szavaival szeretettel és tisztelettel 

köszöntsem a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 17. alka-
lommal megjelenő „Iskolai Hírmondó” kiadvány olvasóit. 

Régi hagyományunk, hogy az immár 137 éves andráshidai iskola 
minden évben bemutatja szeretett iskolánkban történteket, gyer-
mekeink sikereit, a közösségi rendezvényeket, nevelő-oktató munkánk 
aktuális eredményeit. Az elmúlt évek alatt sok-sok kisdiák tanulta meg 
a szép magyar anyanyelv, a tudományok alapjait. Mindenkor arra 
törekedtünk, hogy gyermekeink megkapják azokat a biztos alapokat, 
amelyek hozzásegítik őket a felnőtté váláshoz, az erős alapokon 
nyugvó magyarságtudatuk kialakításához, a sikeres pályaorientá-
cióhoz. 

A 2021-es év közösségünknek, hazánknak, s a nagyvilágnak egy -
aránt nehézségeket hozott. A pandémiás helyzet 2021-ben a nevelő-
oktató munkánkban új módszerek bevezetését kívánta meg. Jelentősen 
csökkent a személyes jelenléten alapuló mindennapi munka. Mindez 
nem tett jót a közösségi életünk kibontakozásának, tovább nőtt a di -
gitális világ, a betegségtől való félelem okozta problémák térnyerése. 
Többször előfordult, hogy a nevelő-oktató munkát hátráltatta a karan-
ténba kerülés, a betegség miatti távolmaradás. Mindez nem kevés gon-
dot okozott számunkra. Fokozatosan - de a mindenki számára kötelező 
védőintézkedések betartásával – igyekeztünk a régi medrébe vissza-
terelni az iskolai munkát. A 2021-es esztendőben továbbra is elmarad-
tak a megszokott, közös programok, a külsős szakemberek órái, a 

hangulatos bálunk, és a városrészi rendezvények is. Sajnos a 
közösségépítés, a hagyományaink továbbvitele, amely mindig is jelle-
mezte iskolánkat, komoly csorbát szenvedett. 

Tiszteletemet és köszönetemet szeretném kifejezni mindannyiuk-
nak – diákoknak, szülőknek, a családoknak, az intézmény valamennyi 
dolgozójának egyaránt – kitartásukért, akaraterejükért, amellyel 
lehetővé tették a mindig változó körülményekhez való lelkiismeretes 
alkalmazkodást.  

Tanulóink nevelését, képzését továbbra is egy nagyon lelkes, hi-
vatását magáénak érző pedagógusgárda végezte. A nehézségek el-
lenére tanulóink kiváló eredményeket értek el a tanulmányi, művészeti 
és sportversenyeken, és a továbbtanulások is jól sikerültek. Az elmúlt 
tanév végi ballagáson több diákunk vehetett át kitüntetést kimagasló 
eredményeiért.  A középiskolák visszajelzései alapján volt diákjaink 
jól teljesítenek, megállják a helyüket.  

Sikeres pedagógiai, nevelő-oktató és közösségépítő munkánk nem 
valósulhatott volna meg a családok, a pedagógusok, az „Együtt Gyer-
mekeinkért Zalában Közhasznú Alapítvány”, a Zalaegerszegi 
Tankerületi Központ, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány -
zata, és partnereink egymást segítő áldozatos munkája és támogatása 
nélkül.  

Köszönet érte mindenkinek! 
„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem 

tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran 
lehetséges.  

Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek 
megdöbbentő erőt fejtenek ki.” 

Kölcsey Ferenc  fenti gondolatával kívánok mindenkinek a 2022-
es évre jó egészséget, eredményes esztendőt, további sikeres munkát. 
Bízom abban, hogy mihamarabb átvészeljük a pandémiás időszakot 
és a közös rendezvényeken, programokon ismét együtt tudunk 
felhőtlenül örülni, szórakozni. 

 

Domján István 
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola  

intézményvezetője 

Domján István

Tankerületi Központ  
köszöntő 

 

Tisztelt Olvasók! 
„A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha 

sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a 
földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé 
jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt fél-
retenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja 
az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak 
ezt a példát követhetjük.” 

 
Márton Áron, erdélyi püspök szavaival köszöntöm a Zala -

egerszegi Öveges József Általános Iskola, idén 18. alkalommal 
megjelenő, Hírmondó című lapjának minden kedves Olvasóját, 
Pedagógust, Szülőt és Diákot.  

Hihetetlen, de 2022-ben immár a negyedik évet kezdjük meg a 
COVID19 vírus árnyékában. Az idei a harmadik tanév, melyet így, 
vagy úgy, de legnagyobb sajnálatunkra szinte nap, mint nap áthat 
ennek a vírusnak a jelenléte. Elmaradtak, vagy személyes jelenlét 
nélkül valósultak meg közösségi események, ballagások, versenyek, 
ünnepségek, és még sorolhatnánk. A legszomorúbb azonban, hogy 
nem látjuk ennek a helyzetnek a végét, hogy mikor térhetünk vissza 
úgymond régi, megszokott életünkhöz? 

Fábián Tamás, pszichológus szerint „megsokszorozza a prob-
lémák észlelt súlyát, hogy talán ez az első alkalom a történelemben, 
amikor a digitális korszak jóvoltából, olyan közel kerülnek hozzánk 
a bajok, hogy akár bele is roppanhatunk, anélkül, hogy közvetlenül 
érintettek lennénk.” 

A mai kor lehetőséget jelent a digitális kapcsolattartásra, akár 
családon belül, családok, barátok, ismerősök között, lehetőségünk 
van hivatalos ügyeket intézni online térben, vagy éppen az oktatás 
folyhat digitális eszközökön. Azonban ez nem helyettesítheti egy 
sütemény és egy kávé mellett történő baráti beszélgetéseket, egy 
személyes kézfogást gratuláció részeként, vagy az iskolai ren-
dezvények izgalmát, közösségi élményét.  

Ismét tiszteletemet kell, hogy kifejezzem mindannyiuknak – 
pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek, az intézmény minden dol-
gozójának egyaránt – helytállásukért, kitartásukért, mérhetetlen 
akaraterejükért, amellyel folyamatosan alkalmazkodnak a mindig 
változó körülményekhez.  

„Kell, hogy történjenek! Olyan csodák, amiket tíz nemzedék 
megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a 
szíveket megerősíték.” 

Jókai Mór szavaival kívánok az új esztendőre mindenekelőtt 
egészséget, sikereket, valamint mindnyájunknak egy csodát, hogy 
újra korlátok nélkül élvezhessük a mindennapokat! 

 

Kajári Attila 
Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója

Kajári Attila
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Polgármesteri  
köszöntő 

 

Tisztelt Olvasók! 
„Az alkotó ember előtt végtelen a tér. De 

ha tudásunkat nem is használjuk fel fel -
tétlenül újabb alkotásra, akkor is minden is-
meret még gyönyörűbbé teszi előttünk a 
világot.” 

 
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a zalaegerszegi Öveges 

József Általános Iskola Hírmondó című lapjának valamennyi 
Olvasóját, minden kedves Pedagógust, Szülőt és Diákot az intéz -
mény névadójától kölcsönzött idézettel, mely gondolat erőt adhat 
és motivál is egyúttal.  

 
Bizalommal vágtunk neki a 2021-es esztendőnek, nem hittük, 

hogy a pandémia ilyen hosszú időn keresztül újra és újra átszövi, 
meghatározza sorsunkat. A koronavírus világjárvány életünk min-
den területén nyomott hagyott, új, sokszor rendkívüli körülmények 
között éltük, éljük mindennapjainkat közel két esztendeje, és a prob-
lémák, kihívások az oktatást sem kerülték el. Bármilyen nehéz -
ségekbe ütközzünk is azonban, érdemes új ismeretet szerezni, hiszen 
a tudás által valóban teljesebbé válhat életünk. Biztos vagyok benne, 
hogy Andráshidán e gondolat szellemében vették, veszik az akadá-
lyokat most is, hiszen a tanintézet pedagógusai évről évre gazdag 
útravalóval látják el a diákokat, a befektetett energia pedig megtérül, 
ami azonnal megmutatkozik akár a versenyeken elért eredmények-
ben is. A megszerzett tapasztalatok nyomán kialakult értékrend 
kiváló iránytű lehet minden élethelyzetben. 

 
A városrész lakói mindig is összetartó közösséget alkottak, odafi-

gyelnek egymásra, és ez a szemlélet ugyancsak jelen van valameny-
nyi intézményükben.   

 
Igaz, a világjárvány sok közös élménytől megfosztott bennünket, 

életünk megszokott rendje gyökerestől megváltozott. A tanórák 
sokáig az online-térben zajlottak, hiányoztak a megszokott prog -
ramok, de lassan újra élet költözött az iskolába, és idővel – még, ha 
korlátozások mellett, maszkhasználattal, távolságtartással is – 
újjáéledtek a hagyományos rendezvényeink.  Sajnos még most is 
sok a bizonytalanság az életünkben, ám reméljük, mielőbb vissza-
térhet minden a régi kerékvágásba, és sikerül teljesen újraéleszteni, 
helyreállítani közösségi életünket, kapcsolatainkat. Álljanak itt 
végül útravalóként Bertolt Brecht szavai: 

 
„Egyszer mindent elér az ember, 
Azt is, mi most még messze cél. 
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, 
S győzelmed lesz a hősi babér.” 
 
A 2022-es esztendőre mindenekelőtt jó egészséget kívánok, és 

természetesen színes, színvonalas munkát, sok felhőtlen pillanatot, 
kellemes, emlékezetes, jó hangulatú eseményeket a zalaegerszegi 
Öveges József Általános Iskola valamennyi munkatársának, diákjá-
nak és Andráshida minden lakójának! 

  
 

Balaicz Zoltán 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  

polgármestere 

„… hadd jöjjenek hozzám  
a kicsinyek…” 
 
Jézus akkor mondta ezt, amikor megál-

dani vittek hozzá kisgyer mekeket, de a 
felnőttek elhessegették őket. Ez a szentírási, 
Márk evangéliumából származó mondat ju-
tott eszembe, amikor december 9-én Székely 
János püspök atya meglátogatta a Za-
laegerszegi Öveges József Általános Iskolát 
és a mellette levő óvodát. 

De miért érkezett egy püspök ezen in-
tézményekbe? Az egyházjog előírása szerint 
a megyéspüspöknek ötévente saját maga vagy megbízottja útján kell 
végig látogatnia az egyházmegyét. Ezen kötelességének eleget téve 
a Nagykutasi Plébánián tett látogatást, melynek az andráshidai 
városrész is a része, ahol az iskola is található. 

Az iskolában az intézmény igazgatója, Domján István fogadta 
és vezette körbe püspök atyát, aki minden osztályban néhány percig 
elbeszélgetett a gyermekekkel, ajándék szentképpel kedveskedett 
nekik. Az igazgatói irodában nyolcadik osztályos gyermekek 
köszöntötték. Ezután igazgató úrral beszélgetve elsősorban a lét-
számról érdeklődött, ennek keretében arról, hogy mennyi gyermek 
érkezik az intézményekbe Andráshidáról, illetve a környező falvak-
ból. Nagy örömmel hallgatta azt is, hogy nemcsak hittanórán, 
hanem iskolai szinten is megemlékeznek az egyházhoz (is) kötődő 
ünnepekről, mint pl. az adventi gyertyagyújtásokról. Kíváncsi volt 
arra is, milyen örömei és nehézségei vannak az igazgatónak és az 
iskolának. 

Az iskola után az óvodában tett látogatást. A kisgyermekek csil-
logó szemmel nézték a számukra idegen bácsit, aki kedvesen üd-
vözölte őket és ajándékozott nekik szentképet. A csoportszobák 
meglátogatása után az óvoda vezetőjével, Holesné Havasi Hajnalká-
val folytatott beszélgetést. Hasonló témákról folyt a dialógus kette-
jük között, mint nem sokkal előtte az iskolaigazgatóval. 

A Szentírásban a címben is idézett mondat teljes kontextusában 
így olvasható Márk evangéliuma 10. fejezete 13-16. versekben: 
„Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a 
tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helyte-
lenítette. »Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, 
ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mon-
dom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyer-
mek, nem jut be oda.« Azután megölelte, és kezét rájuk téve 
megáldotta őket.” Ez számunkra is egy figyelmeztetés, hogy gyer-
meki bizalommal hagyatkozzunk szerető Mennyei Atyánkra! 

 
Gyöngyös Balázs atya 

hitoktató

Balaicz Zoltán
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Óvodai élet - 

Boldog gyerekek az óvodában 

 

Szeretettel köszöntöm az Iskolai Hírmondó olvasóit, Andráshida 
és az „Övegesi Közösség” minden tagját. Visszatekintve az mögöt-
tünk álló évre, sok gondolat kavarog az emberben. Nehézségek, si -
kerek, meg nem valósult tervek. Mégis a legelső gondolataim 
egyike az volt, hogy hálásak lehetünk, hogy ilyen szerető környe -
zetben nevelhetjük az óvodás gyermekeket, mint ami körbevesz 
minket itt Andráshidán. Igazi közösségként figyelünk egymásra és 
segítjük egymás munkáját, még akkor is, ha a személyes találkozá-
sokra nem kerülhet sor. Tudjuk és érezzük, hogy olyan támogató 
háttér áll mögöttünk, amire mindig számíthatunk.  

Óvodánkban mi is nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok 
alakítására, erősítésére, társadalmi környezetünk értékeinek megis-
merésére. A gyerekek az óvodába lépve megtanulják a közösségi 
élet szokásait, szabályait. Átérzik, hogy milyen jó érzés közös -
séghez tartozni, közösségben munkálkodni. A mindennapokban arra 
tanítjuk őket, hogy figyeljenek egymásra, fogadják el és segítsék 
egymást. Játékos, öröm- és élményszerző tevékenységekkel segítjük 
őket, hogy fejlődjön önismeretük, önuralmuk, kitartásuk, beleérző 
képességük, társas kapcsolatokban való jártasságuk. Arra törek-
szünk, hogy gyermekeink empatikusabbak, együttérzőbbek le -
gyenek embertársaikkal szemben, tudjanak alkalmazkodni 
egymáshoz, a változásokhoz, tudják kezelni a nehezebb élethely -
zeteket és jobban el tudják viselni az esetleges kudarcélményeket. 
Érzelmi intelligenciájuk fejlesztése nagyon fontos számunkra.  

Célunk, hogy kiegyensúlyozott, boldog gyerekeket neveljünk. 
Ennek minél hatékonyabb megvalósítása érdekében nevelőtestü -
letünk úgy döntött az elmúlt évben, hogy csatlakozunk a Boldog 
Óvoda Programhoz és pályázatot nyújtottunk be ennek meg-
valósítására. Magyarországon a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” 
szervezésében a Boldogság Intézet szakmai csapata egy teljes pro-
gramot dolgozott ki a gyermekek boldogságra való tanítására. Pá-
lyázatunkat sikeresen befogadták, így elkezdhettük a Boldogság 
órák megtartását. A Boldogság órákon olyan játékokra, játékos 
gyakorlatokra kerül sor óvodánkban is, amelyek – a boldogságku-
tatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságsz-
intjének növekedéséhez. A közös játékokon, foglalkozásokon 
szerzett tapasztalatok csökkentik a gyerekek szorongását, miközben 
erősítik önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak, 
de jobban is teljesítenek. Nem az a célunk, hogy problémamentes 
életmodellt állítsunk a gyerekek elé, hanem, hogy bátrabban 
nézzenek szembe a kihívásokkal és testileg, lelkileg megerősödve 
lépjenek majd át óvodánkból az iskolába. A legszebb hozomány, 
amit adhatunk a gyermekeinknek a boldog gyermekkor. 

 

Havasi Hajnalka     
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda   

Andráshida Tagóvodájának vezetője 

„Iskolába hívogató”  
– kicsit másképpen 

 
2020 őszén, mint minden évben, nagy lelkesedéssel készülődtek 

a tanító nénik a beiskolázási rendezvényekre Gyűjtöttük az 
ötleteket, hogy minél színesebb, érdekesebb programokkal is-
mertessük meg az ovisokkal intézményünket. 

Aztán jött a pandémia, a szigorú járványügyi intézkedések, s 
mint oly sok mindent, ezeket a terveket is felülírta.  

Eleinte még bizakodtunk: „Talán tavasszal fogadhatjuk a gyer -
kőcöket!” – nem így lett! A kényszer azonban nagy úr! Új, a 
kialakult helyzethez igazodó események kellettek. S itt jött képbe 
az on-line tér. 

2021 januárjában on-line szülői fórumot tartottunk a tanköteles 
gyermekek szüleinek, melyen az intézmény vezetése és a leendő 
első osztályos tanító nénik vettek részt. A családok megismerked-
hettek az iskolai élet mindennapjaival, a helyi szokásokkal, infor-
mációkhoz juthattak a kínálkozó lehetőségekről. Rajzpályázatot 
hirdettünk „Iskolás leszek” címmel, melynek értékeléséről az in-
tézmény honlapján keresztül értesülhettek az érintettek. 

Február elején videóban mutatta be Igazgató Úr intézményünket, 
majd tavasszal, amikor már biztos volt, hogy nem lesz lehetőség a 
személyes találkozásra, mi, a leendő osztályfőnökök is videó fel -
vételen keresztül szóltunk az érdeklődőkhöz. 

Áprilisban meghívást kaptunk a Zalaegerszegi Városi Televízió 
„Egerszegi Esték” közéleti magazinjának műsorába, ahol Frauen-
hoffer Márta szerkesztő-műsorvezető kérdéseire válaszolva beszél-
hettünk iskolánk egyéni arculatáról. 

Szerencsére üzenetünk a média segítségével sokakhoz eljutott, 
s így 2021 szeptemberében 55 kis elsős kezdhette meg tanulmányait 
a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolában. 

 
Császár Erika és Mánfay Erzsébet 

tanítók 
 

Diákönkormányzati nap 

 

Tanulóink minden júniusban nagyon várják a diákönkormányzat 
szokásos gyereknapi programját. A tanév zárásaként ez az utolsó al-
kalom az Övegesi közösség építésére. Az idei tanévben is egy jól 
sikerült diákönkormányzati napról számolhatok be. A kiszámíthatat-
lan időjárás miatt eltértünk a megszokott programtól, az eddigiektől 
eltérő formában valósítottuk meg a rendezvényt. A szokásos Aqua 
parki fürdőzés helyett intézményünk falain belül szerveztünk 
különböző tevékenységeket a gyerekeknek. A járványügyi in-
tézkedések miatt osztályonként forgószínpad formájában váltották 
egymást a felső tagozatos diákok a különböző állomásokon. A tor-
nateremben a tanulók fizikai állóképességüket és ügyességüket 
próbálhatták ki a nagy népszerűségnek örvendő exatlon pályán és a 
kötélhúzás során. Ennek ellensúlyozásaként az olvasóteremben a 
quiz vetélkedőn szellemi felkészültségüket tesztelhették. A tánc-
teremben pedig a kreativitásukra volt szükség az Activity játékban 
való részvételhez. Pihenésképpen a tanulók osztályfőnökük segít-
ségével gyümölcssalátát készítettek a saját tantermükben. Az alsó-
sok sem maradtak program nélkül, nekik a tanító nénik változatos 
játékos- és kézműves foglalkozásokat tartottak. 

 
Ragán Tünde 

diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 
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Elköszönő a nyugdíjba vonuló kollégáktól,  
Stomfainé Gergye Ágnes tanárnőtől  
és Nagy Mária iskolatitkártól 
 

Mindketten iskolánk meghatározó egyéniségei voltak. Bár más-
más munkakörben, de igazi elhivatottsággal, igaz emberként látták 
el a feladataikat. Közös pont az életükben, hogy mindkettejük szá -
mára itt szólalt meg először a becsengetést jelző csengő, hiszen itt 
végezték általános iskolai tanulmányaikat, 2021 júniusában pedig 
utoljára szólalt meg számukra a kicsengetést jelző hang. 

 

Stomfainé Gergye Ágnes tanárnő 1982-ben német-magyar 
szakos diplomát szerzett a 
pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetem Ta nárképző 
Karán. 1982-től 21 évig a 
Landorhegyi Általános 
Iskolában tanított. 2003-ban 
csábítottuk át iskolánkba. 
Az évek során szaktanárként, 
osz tályfőnökként, német 
nyelvi szaktanácsadóként, 
felsős humán munkaközösség-vezetőként tevékenykedett. Ünnepi 
megemlékezéseket, műsorokat, tovább képzéseket, tanulmányi 
versenyeket, sátortáborokat szervezett. Tanítványait magyar nyelv 
és irodalom tantárgyakból, valamint német nyelvből versenyekre, 
alapfokú és középfokú nyelvvizsgára készítette fel. Sok szép 
eredmény tanúskodik a sikeres, következetes szaktanári tevékeny -
ségéről. Számtalan továbbképzésen gyarapította, korszerűsítette 
szakmai tudását. 

A tanítás mellett a diákönkormányzat munkáját segítette jónéhány 
éven keresztül. A papírgyűjtést, a Mikulás-ünnepséget, a farsangot, 
a gyereknapot szervezte lelkesen. Bevezette a „Zöldkommandót”, 
amely az osztályok közötti versenyt jelentette: Ki vigyáz jobban a 
tisztaságra, a rendre? 

Ági tanárnőnél lelkesebb kollégát keveset ismerek, aki nélkül 
programok, rendezvények nem nagyon voltak. Mindig lehetett rá 
számítani. Jószívű, önzetlen, segítőkész, megértő, jó beszélgetőpartnert, 
elfogadó kollégát, tanárt ismertem meg benne! A gyerekek szeretete, 
a szülők, kollégák iránti tisztelet jellemezte. 

Munkáját 1987-ben Miniszteri Dicsérettel, 2008-ban tanácsosi, 
2019- ben főtanácsosi címmel ismerték el. 

 
Nagy Mária iskolatitkár 1981-

ben már felnőttként, munka -
társként tért vissza a régi alma 
materbe. Munkája során végzett 
tevékeny ségeiről hosszú listát 
lehetne készíteni, vége-hossza 
nem lenne, olyan összetett, sok -
rétű munkakört látott el, me -
lyekből többek között álljon itt 
néhány: A tanügyigazgatási fe-
ladatok kapcsán a tanulók be -
íratása; az iskolalátogatási és 
egyéb igazolások kiadása; többféle nyilvántartás vezetése; a diák -
igazolványokkal, a tanulóbiztosítással kapcsolatos adminisztráció 
elvégzése; statisztikák, kimutatások készítése; egyéb adminisztrációs 
feladatok elvégzése; a naprakész iktatás, az iskolai irattár és az in-
formatikai rendszerek kezelése; kapcsolattartás minden iskolával 
kapcsolatban lévővel, partnerrel; koordinálás az iskolaorvossal, 

védőnővel a védőoltások, szűrővizsgálatok és fogászati kezelések 
beosztásával kapcsolatban. Egyszóval minden iskolát érintő ügyben  
Marika volt az egyik legfontosabb szereplő! 40 éven át ő volt az 
igazgatónak és az igazgatóhelyetteseknek a jobbkeze, precíz, pontos, 
korrekt munkavégzés jellemezte. A pedagógus kollégák is mindig 
számíthattak rá, munkájukat folyamatosan támogatta, adminisztrációs 
ügyeiket intézte. A sérülések fertőtlenítését, a sebek kötözését is ő 
látta el, ápolta a gyerekek testét-lelkét. A COVID előtt, de talán 
azóta sincs olyan szülő vagy diák, aki ne került volna kapcsolatba 
Marika nénivel! 

2021 tavaszán mindketten úgy döntöttek, hogy nyugdíjba 
vonulnak. Számukra nem kezdődik már új tanév, nem lesz már 
szeptemberben becsengetés. 

Kedves Ági és Marika! Kívánok nektek az iskola minden 
munkatársa, a szülők és a tanítványok nevében is boldog, tevékeny, 
örömteli, egészséges nyugdíjas éveket! 

 
Salamon Edit 

intézményvezető-helyettes 
 
 

Lázár Ervin zenei programok  
2021 őszén 
 

A program keretében, az idei tanévben részt vettem hetedik év-
folyamos diákjainkkal tornatermünkben a Filharmónia Társaság 
által megtartott Magyarnak lenni jó című előadásán. Érdekes, elgo-
ndolkodtató, felemelő 45 perces program részesei lehettünk két 
másik iskolával együtt. „Ki az, aki magyar? Mitől lesz valaki ma -
gyar?”- kérdezte a gyerekektől a műsorvezető.  

 
Közben egy kivetítőn illusztrálta is a gondolatait, kérdéseit a 

magyar kultúráról. Egy-egy téma közben pedig a 4 tagú vonós 
zenekar előadásában felcsendültek magyar zeneszerzők híres művei, 
amit a gyerekek nagy figyelemmel hallgattak. Beszélgettünk a 
különböző országok esküvői viseleteiről, kinek melyik tetszik leg -
jobban. Meghallgattuk Reviczky Gábor előadásában Radnóti Miklós: 
Nem tudhatom című gyönyörű versét. Az előadás legvégén, zárás -
ként, konferálás nélkül, eljátszották a magyar himnuszt, amire, 
szinte egyszerre állt fel mindenki és érezte át, hogy igenis, magyarnak 
lenni jó! Köszönjük az élményt! 

 
Ez év szeptemberében az ötödik évfolyamosokkal „Kezdetben 

vala a zene …” címmel online néztünk meg az olvasóteremben egy 
előadást. Igaz, felvételről ment, nem élőben, de mégis interaktív 
jellege volt. Az előadó feladatokat adott, pl. dörzsöljük össze a 
kezünket, feltett kérdésekre válaszoljunk, holott nem látta, nem 
hallotta, amit a gyerekek mondtak.  

 
Elindultunk az ősembertől, majd eljutottunk Vivaldi Négy évsza-

káig, amiből meghallgattuk az egyik tételt,és az volt a kérdés, hogy 
tudjuk-e melyik évszakban vagyunk? Hogy fejezi ki ezt a zene? A 
gyerekek ügyesen kitalálták, mert a zene sok mindent ad át. Mindez 
egy festményből is kiderült, erre is láttunk példát. Érdekes 45 
percet kaptunk. Bár volt hátránya az online előadásnak, ugyanis 
hosszabb idő elteltével nem maradt annyira meg a gyerekekben, 
mint amikor élőben vettek részt a foglalkozásokon, mégis nagyon 
hasznos és tanulságos volt. 

 
Horváth Zsoltné 

szaktanár 
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Lázár Ervin program  
-  Arany balladák másképpen 
 

 Egy hétfői napon az iskolai olvasóteremben online előadáson 
vehettünk részt, melyet a híres költő, Arany János születésének 200. 
évfordulója tiszteletére rendeztek. 

Arany balladákat nézhettünk meg a Lázár Ervin program 
keretében színházi feldolgozásban. Néhány színész játszotta el az 
adott műveket. Szinte az összes balladát ismertük, hiszen iro-
dalomórán már olvastuk őket, sőt közülük néhányat meg is kellett 
tanulni. Az előadás nagyon élvezetes volt. A színészek odaadással 
játszották a darabokat. Voltak viccesebb és komolyabb hangvételű 
alkotások is. Érdeklődéssel figyeltük, ahogyan egy költemény életre 

kelt a színpadon.  A viszonylag rövid történetek közötti szüneteket 
Zichy Mihály illusztrációi színesítették. 

 Minden darabnak más és más volt a története. Esett szó ruháját 
mániákusan sikáló asszonyról (Ágnes asszony), párkapcsolati viszo -
nyokról (Pázmány lovag), gőgös királyról, a bűnös lelkiismeret 
gyötrelmeiről (A walesi bárdok). 

 A monotonitás megtörésére szolgált a színészek személyi -
ségének, beszédstílusának, hanghordozásának, megjelenésének, 
kisugárzásának sokszínűsége.   

Az előadás után irodalomórán megbeszéltük a látottakat.  
Diáktársaimnak és nekünk is nagyon tetszett az előadás, bár kissé 

sajnáltuk, hogy csak online vehettünk részt a programon.  
 

Benke Boglárka és Lánczos Janka 
 8. b osztályos tanulók

Egy emlékezetes nap  
a Fővárosi Nagycirkuszban 

 

Kora reggel volt, hat óra. 
Még egy kicsit álmosan, de 
annál izga tottabban vártuk a 
budapesti kirándulást! A Lázár 
Ervin program keretein belül 
ellátogattunk a Fővárosi Nagy-
cirkuszba, hogy a Csillagtánc 
című produkciót megtekintsük. 

Mikor már mindenki felszállt az autóbuszra, akkor érkeztek a 
többiek az iskolába, mi pedig izgatottan elindultunk. Gyorsan el-
repült az idő az utazással. Észre sem vettük, hogy megérkeztünk a 
fővárosba, mert annyira magával ragadt minket útközben a táj szép-
sége, látványa. Rácsodálkoztunk a Szabadság szoborra, a Parla -
mentre, a magas patinás épületekre, a Vajdahunyad várára, a Hősök 
terére és a Fővárosi Állatkertre. Nekem mégis a legizgalmasabb az 
volt, amikor megérkeztünk a Fővárosi Nagycirkuszba. A színes osz -
lopok világa hívogatott befelé bennünket. Bent a piros kárpit, a 
fények látványa, az élő zenekar zenéje és az óriási nézőtér teljesen 
elvarázsolt minket. Az advent jegyében zajlott előadás csodálatos 
volt. Artisták, lóidomár, egykerekűs artista, zsonglőrök, balett- 
tánco sok mutatták be nagyszerű produkciójukat. Biztos sokat 
gyakoroltak, hogy ilyen felejthetetlen műsort adjanak elő. Sajnos, 
nagyon hamar elröpült az idő, s indultunk haza.  

 Nagyszerű és emlékezetes nap volt, sosem fogom elfelejteni!  
 

Kocsis Jázmin 6.a  

Csontketrec – Tantermi Deszka 
 

A Tantermi Deszka 
keretein belül 2021. 
június 8-án lehetőségünk 
nyílt megtekinteni a tava-
lyi évben megvásá rolt 
színházi jegyek felhasz -
nálásával a “Csontketrec” 
című darabot. Ehhez a 
Tankerület engedélyét is 
megkaptuk.  

A programot iskolánkból a 7-8. évfolyamosok nézhették meg. 
A “Csontketrec” című színházi nevelési előadás az egyén szabad -

ságát és felelősségét vizsgálja, egy metaforikus történet segítségé -
vel. A darab rendezője és egyben egyik szereplője Mihály Péter. 

Vajon felismerjük-e korlátainkat? A rácsok mely oldalán állunk? 
Ahogy a Tantermi Deszka keretein belül megszokhattuk, ezt a 
prog ramot is házhoz, osztálytermekbe hozták volna, ha a járvány-
helyzet nem szól közbe.  Az előadás néző- és játékterét iskolapadokból, 
székekből alakították ki a művészek a színházi próbateremben. Az 
előadást interaktív játékok közé illesztették, hogy az osztály -
közösségek, valamint a színészek közösen gondolkodhassanak a 
történet által felvetett kérdésekről.  

A három szereplő három csoportra osztotta az évfolyamokat, 
bevonva a gyerekeket a játékba. Így tették interaktívvá az előadást. 
Tanulóink érdeklődve, aktívan kapcsolódtak be a darabba, érdekes, 
kreatív megoldások születtek a mű és a színészek által felvetett 
kérdésekre. 

Diákjaink elmondása szerint örömmel vettek részt ezen az 
izgalmas, nem szokványos előadáson, amelyet az idei tanév 
zárásaként nézhettek meg. 

Reméljük, jövőre is lesz hasonló élményben részünk! 
 

Soósné Keszte Andrea - szaktanár

Iskolai Hírmondó
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Hangszeresek az Övegesben 

 

„A zene olyan, mint a tenger. Ott állunk az egyik partján, látjuk 
a messzeséget, de a túlsó partot látni lehetetlen.” 

(Henryk Sienkiewicz) 
 

A Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám AMI iskolavezetése 
tanáraival és tanítványaikkal karöltve  új reményekkel telve kezdték 
meg a 2021/22-es tanévet. 

A reménykedésre okot adott az a júliusi kertvárosi rendez -
vénysorozat, amelyen a  Zalaegerszegi Öveges József Általános 
Iskola Pálóczi-s zenészpalántái is szép számmal képviseltették 
magukat.  A nyár közepére eső szereplés lehetőségét mindenki 
örömmel fogadta, hiszen erre az elmúlt tanév pandémiás időszaka 
nem adott alkalmat. Rendkívül lelkesen, kitartóan, fáradságot nem 
kímélve gyakoroltak, hogy végre megmutathassák zenei tudásukat. 

Aztán jött az ősz és újabb felkérés. A Magyar Olaj- és Gázipari 
Múzeum Őszi fesztiválján is helyet kapott a zene. A másfél órás 
koncerten a Pálóczi Horváth Ádám AMI  igazgatója, Győrffyné 
Könczöl Tímea vezette végig a közönséget a  műsorfolyamon. Ter-
mészetesen az Öveges zeneiskolásai is kivették ebből a részüket. 
Ez a két alkalom némi gyógyírt jelentett a hagyományos adventi, 
karácsonyi és stúdió-koncertek járvány miatti kiesésére. Ezzel együtt 
is elmondható, hogy a gyerekek lelkesedése, kitartása, szorgalma 
töretlen maradt, aminek köszönhetően a nemrégiben lezajlott félévi 
hangszeres meghallgatáson valamennyien sikerrel vették az akadályt.  

Akik nagyon büszkék a tanítványaik teljesítményére: 
Dobos Sándor – zongora 
Horváth Barbara – furulya 
ifj. Horváth Károly – népi hangszerek 
Kostyál Ildikó – hegedű  
Székely Andrea – szolfézs  
Utry Dávid – furulya  

Székely Andrea 
A Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola tanára 

 

Ellátogattunk  
a Csodák Palotájába 
 

„Napjainkban a természettudomány óriás léptekkel halad előre. 
Egyre boldogabb, gazdagabb életet teremt az emberi tudás alkal -
mazása. Általános műveltségünkben egyre nagyobb részt kér a ter-
mészettudományos műveltség. Nagy számban jelennek meg kitűnő 
ismeretterjesztő művek. De gyökértelen az írás, a szó nyomán szer -
zett tudás, ha hiányzik az alap: a szemlélet, a tapasztalat.” 

Öveges József fenti, máig időszerű gondolatát még nem is-
mertem, amikor a tavalyi tanév végén megbeszéltük kollégáimmal, 
hogy tanítványainkat az idén a Csodák Palotájába visszük el.  

A professzor életében nem teljesült álma, hogy tudományos 
játékszobákat létesíthessen, 1995-ben valósult meg a budapesti 
Csodák Palotája képében, melyben egy terem az ő nevét viseli. 

Szerettük volna, ha a gyerekek testközelből tapasztalhatják meg 
a körülöttük lévő világ fizikai jelenségeit. Lehetőséget kívántunk 
adni nekik mindenekelőtt az élményszerzésre és egy kicsit elgon-
dolkodtatni is őket az alapvető természeti törvényszerűségekről. 

Kedvező lehetőséget nyújtott, hogy a Tankerület jóvoltából a be -
lépőt nem kellett fizetnünk, csak az utazásról kellett gondoskodnunk.  

Budapestre autóbusszal utaztunk a két negyedik osztály tanulói-
val. A hajnali indulás kissé kedvünket szegte, morcosan, álmosan 
indultunk. De egy kevés szendergés, néhány szendvics és jó pár falat 
nasi után Budapestre érve már bizakodóbbak lettünk. 

Kalandra fel! Beléptünk a Csodák Palotájába! 
Bejártuk a termeit, kipróbáltuk az összes lehetséges kísérletet és 

„csak” játszottunk. Játszva figyeltünk fel a mágnesség, és a fényje-
lenségek alkalmával tapasztalható érdekességekre. Bolyongtunk a 
Tükörlabirintusban, és itt bizony néha falakba ütköztünk.  

A tükörképünk megsokszorozódott a Tükörszobába lépve és 
nem tudtuk, hol van vége a fentnek és hol kezdődik a lent. A nap -
rendszeren is átfutottunk és megnéztük, a fény ugyanennyi idő alatt 
mekkora utat tesz meg. Az 5D-s vetítésen még egy sivatagi vona-
tozásban is részünk lehetett. A Tudósok csarnokában pedig még 
kísérleti alanyok is lehettünk. Newton almáskertjében a gyerekek a 
tanító nénit aztán jól felhúzták. Szó szerint-egy csigasor segítségével 
és együttes erővel. 

Kár, hogy nem kétnapos volt a kirándulás, mert több terembe 
nem tudtunk bemenni az idő hiánya miatt. 

De azért egy jót csocsóztunk is és az interaktív játékok is próbára 
tettek bennünket. Néhány vélemény a kiránduláson részt vett tan-
ulók fogalmazásaiból. 

„Én nagyon szívesen elmennék máskor is, mert nagyon jól 
éreztem magam.” Kiss Lili 4. b 

„A Csodák Palotájába nagyon ajánlott elmenni. Sok élménnyel 
és tudással gyarapodik az ember.” Horváth Janka 4.a 

„Nagyon jó volt, sok érdekes dolgot láttam, és másoknak is aján-
lom, hogy menjenek el ide.” Zsédely Hunor 4.a 

„Nagyon érdekes, tudományos ez a hely” Németh Mátyás 4.b 
A novemberi kirándulás tapasztalatai alapján bátran állíthatom, 

minden negyedikes tanulóra igazak a professzor szavai: 
„A körülöttünk lévő természet (...) formáinak szépsége mellett 

csodálni tudjuk majd a jelenségeiben megnyilvánuló törvény -
szerűségeket és összefüggéseket is. Nemcsak kívülünk él majd a ter-
mészet, hanem bennünk is.” 

Szekeresné Simon Mária - tanító

 Horváth Janka: Illúzió
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Osztálykirándulás kicsit másként, 
 azaz fedezzük fel Zalaegerszeget! 
 

Már nagyon vártuk az osztálykirándulást, hiszen kíváncsiak 
voltunk, hogy felső tagozatosként mi vár ránk. A vírushelyzet miatt 
nem utaztunk sehová, Zalaegerszegen maradtunk. Az osztályba 
sokan a környező településekről érkeztek, így nem ismerik Zala -
egerszeget, ezért Anita néni egy kalandos napot szervezett nekünk.  

Korán reggel találkoztunk a Vadászati Kamara udvarán. Miután 
mindenki megérkezett, bementünk a Zalai Vadászati Oktatási 
Központba, ahol betekintést nyertünk az erdőgazdálkodás és a 
vadgazdálkodás teendőibe, illetve megismerkedtünk a zalai erdők 
állataival.  Nemcsak láthattuk az állatokat, de a technika segítségével 
meg is hallgathattuk a hangjukat. Nagyon érdekes volt a diorámás 
kiállítás. A foglalkozás csúcspontja az volt, hogy kipróbálhattuk a 
lézeres vadászatot is Attila bácsi vezetésével.  

Ezután a Dísz térre sétáltunk, ahol a Tourinform iroda munkatársai 
vártak minket. Először egy kedves idegenvezetővel a belváros 
rejtett kincseit ismertük meg, majd csapatokban nyomoztunk. 
Minden csoport kapott egy füzetecskét, amelynek segítségével a 
Szentháromság szobor titkát fejtettük meg. Betűket, képeket, 
feliratokat kellett keresnünk. A játékot nagyon élveztük, egy kicsit 
mi is nyomozók lehettünk. A végén mindenki kapott egy oklevelet.  

A napsütéses déli órákban a Kossuth Lajos utca féltve őrzött 
kincsében, a Belga étterem és sörözőben telítettük meg a korgó 
gyom runkat. 

A kirándulás fénypontja a Kihívás szabadulószobája volt. Nagy 
izgalommal készültünk erre a különös kalandra. A berendezés 
mintha a múltba repített volna vissza bennünket. Miután a zárban 
kattant a kulcs, és az ajtó bezáródott, elkezdődött a versenyfutás az 
idővel. Az egyik csapat feladatában nagyon sok rejtély volt és egy 
bűnügyet kellett megoldanunk. A másik csapatnak egy idős hölgy 
otthonában kellett kutakodni. A játék csapatépítésre és összetartásra, 
egymás segítésére buzdított minket. Az egyik csapatnak sikerült 
megoldani a rejtélyt, de a többiek is kiszabadultak. Az agyunkat 
megmozgató játék után mindenkinek jól esett a fagyi a Betti cuk -
rászdában. Akinek maradt felesleges energiája, az a közelben lévő 
játszótéren kosarazhatott vagy focizhatott, míg a szülők megérkeztek. 

A nap végén fáradtan, de élményekben gazdagon térhettünk 
haza. Még ma is örömmel gondolunk vissza az első felsős kirán-
dulásunkra. Köszönjük Anita és Petra néninek ezt a csodás kirán -
dulást.  

 

Balázs Annamária, Farkas Boglárka és Tuboly Zsombor 6.a 

Osztálykiránduláson  
a Göcseji Falumúzeumban 
 

„Csak az a nép tud tisztelni más 
népeket - azok szokásait, hagy-

ományait - amely a sajátját is meg-
becsüli.” Illyés Gyula 

Göcsej a mi szűkebb értelemben 
vett szülőföldünk. Csodás természeti 
adottságai mellett néprajza is bámu-
latosan gazdag.  

A Göcseji Falumúzeum 1968 óta 
az ország első szabadtéri néprajzi 
gyűjteményével várja a tájegység ha -
gyományos kultúrája iránt érdek -
lődőket.  

A gyermekek különösen szeretik ezt a „szigetet”, amely térben 
és időben is kiszakítja őket a jelen pörgéséből. A hottói kovácsműhely, 
a kávási porta, a zalalövői hajlított ház, a zalacsébi fatemplom, a 
csödei kerített porta, a felsőszenterzsébeti füstösház, a Hencz- 
malom, a nemeshetési pince…mintha a népmesékből léptek volna 
elő! A gyermeki fantázia be is népesíti ezeket. És ha közben a 
múzeumpedagógus még kellően érdekes történetekkel is szolgál 
róluk, örökre rabul ejtik a látogatókat. 

Nekünk, „övegeseseknek” külön élmény, hogy a skanzen egy 
közepes túrával gyalog is elérhető. Tavaly, egy forró napot ígérő 
júniusi reggelen így indultunk útnak mi is, akkori 1. b osztályosok. 
Andráshidától a bútorgyár felé vezető kerékpárúton gyalogolva, a 
Zala- völgyét érintve érkeztünk meg.  

A délelőttöt tárlatvezetéssel egybekötött falubejárással töltöttük. 
Benéztünk a portákra, csodáltuk eleink tudását, kitartását, munk-
abírását, célszerű eszköztárát. Ráfeledkeztünk a házak udvarán 
kapirgáló szárnyasokra, friss füvet kínáltunk a kecskéknek. Elkép -
zeltük, micsoda kincseket rejthetett a kástu, találgattuk, hány méh 
lakhatott a kálócfai méhesben. A tisztáson plédekre telepedve fo-
gyasztottuk el az otthonról hozott elemózsiánkat.  

Délután a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület közreműködésével 
mi is részesei lettünk a falu életének.  Először egy vásári bábjátékra 
voltunk hivatalosak a nagykutasi torkospajtába.  Kormos István: 
Zöldbajusz Marci királysága című meséjét zenével, néptánccal 
fűszerezték az előadók. A bábszínház után táncházba siettünk, ahol 
az egyesület zenészei húzták nekünk a talp alá valót. Befejezésül 
kipróbáltuk a tulipános láda festésének technikáját: falapokat 
díszítettünk hagyományos népi motívumokkal.   

Hazafelé az 1- es helyijárat repített minket vissza a jelenbe és 
Andráshidára. A buszmegállótól az iskoláig gyalogolva jólesett a 
forróságban egy finom fagyi. 

Utunkról „vásárfiával” tértünk haza: Balaton László: Az öreg 
malom boldogsága című göcseji kalendáriumának történeteit azóta 
is szívesen olvasgatjuk, felidézve kirándulásunk emlékezetes 
helyszíneit.  

Simonné Gaál Eszter 
a 2. b osztály osztályfőnöke



Fenntartható fejlődés  
az oktatásban 

 

„Minden, amit teszel 
annak jelentősége van és 
megváltoztatja a világot. 
Neked kell döntened, mi-
lyen változást akarsz.” 

Jane Goodall ezekkel a 
szavakkal szólította meg az 
idén a Fenn tarthatósági 
témahéten a diákokat. 
Örökös ökoiskolaként is -
mét csatlakoztunk a 
téma héthez, ahol megis -
merkedtek a tanulók a 
mikro műanyagokkal, a 
fenntartható közlekedéssel 
és a divattal, az elektromos 
autók működésével.  

Megtudhatták a diákok, hogy mennyit fizet egy gorilla a 
mobiltelefonért vagy éppen mennyi a közlekedés ára egy hamburger 
szemével. A hét fénypontja Jane Goodall tanórája és a Reményhez 
című film megtekintése volt. Részt vettünk egy kutatási 
programban, és megyei első helyezést értünk el az időszakos mobil- 
és telefongyűjtő versenyen is.   

Az ősszel először csatlakoztunk a Világ legnagyobb tanórája 
című rendezvényhez, ami a mai kor aggasztó problémájára,  a klí-
mavédelemre kereste a választ.  

Régi vágyunk vált valóra, amikor az Öveges nap nyitóren-
dezvénye után túrázni mentünk. A kicsik a 400 éves gesztenyefát 
látogatták meg, míg a felsősök megismerkedhettek a Gébárti-tó 
körül kialakított tanösvénytáblák segítségével annak történetével, 
növény – és állatvilágával.  

A kor digitális kihívásainak megfelelően átalakítottuk az Öveges 
napi természettudományi versenyünket is, száműztük a papír alapú 
versenyzést. Amíg a Tabletek segítségével dolgoztak a kis ter-
mészettudósok, addig az első osztályosok virágokat ültettek a 
virágládájukba.  

Sikeres pályázatoknak köszönhetően ivókutat avattunk, megújí-
tottuk az ökokertünket, virágokat, magokat, szerszámokat sze -
reztünk be, kirándultunk a Csácsi arborétumba, környezet- és 
természetvédelmi előadásokat hallgattunk.  

Ősszel sikeresen lebonyolítottuk a várva várt gyűjtéseket, 
nagyon sok papír, elektronikai hulladék és ruha került újra-
hasznosításra.  

Az állatok világnapján nemcsak rajzversenyt hirdettünk, hanem 
a cicáknak is adakoztunk. Közben elkezdtük a Madárbarát 
kertünkben etetni a madarainkat, akik meghálálták a gondoskodá-
sunkat, ismét hazataláltak.  

Karácsonykor a Mosoly Manó programban a megunt játékaink 
felajánlásával örömet szereztünk a szegény sorsú gyerekeknek.  

A versenyek közül csak a Curie Környezetvédelmi Emlék-
verseny került megrendezésre, ahol az országos döntőben mind-
három helyen iskolánk tanulói végeztek.  

Azt gondolom, hogy közös munkával, együttműködéssel Jane 
Goodall szavai előbb-utóbb eljutnak mindenkihez: „Használjuk 
életünk ajándékát arra, hogy a világ egy jobb hely legyen.” 

 

Domján Anita 
 öko-reál munkaközösség vezető

Jane Goodall üzenete  
a jövő generációjának 

 
A Föld napja alkalmából a digitális ok-

tatásnak köszönhetően biológia órán négy 
osztály egyszerre tekinthette meg a Remény 
című filmet, melyben megismerhettük a 
csim pánzok megmentőjének életét, üze -
netét.  

Jane Goodall, a csimpánzrajongó 1934-
ben Londonban született. A rajongása egy 
plüss csimpánzzal kezdődött, amit második 

születésnapjára kapott. Jane gyermekkora 
óta imádta az állatokat. Jane Goodall 10 
éves korában döntötte el, hogy Afrikában 
akar állatokat tanulmányozni. 

 Álmát nem adta fel. Az 1900-as évek-
ben Louis Leakey beosztottjaként Kenyában 
végezte munkáját. Majd Dr. Leakey és Jane 
Afrikába mentek csimpánzokat tanulmány-
ozni. Megfigyeléseiket a Gombe Nemzeti 
Parkban végezték. Jane olyan tapasztala-
tokat szerzett, amiket eddig senki más. 
Kuta tása alatt rendkívül közel került a csim-
pánzokhoz. 1977-ben megalakult a Jane 
Goodall Intézet, amely kutatja és védi a 

csimpánzokat. Jane Goodall észrevette, 
ahhoz, hogy a majmokat életben tudja tar-
tani, óvnia, kell az élőhelyüket. Létrehozta 
a Rügyek és Gyökerek (környezetvédelmi 
világhálózat) szervezetet. Az egyesület cél -
ja, hogy a fiatalokat motiválja, és lehető -
séget adjon a környezettudatos életmódra. 

 Jane Goodall a csimpánzok örök vé -
delmezője és a környezetvédelem híve, aki 
utat mutat a fiataloknak, hogy küzdjenek ál-
mukért, céljaikért, mindezt természetesen és 
környezetbarát módon, pozitív szemlélettel.  

 
Molnár Hanna 8.b
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Mi legyek, ha nagy leszek?  
Pályaorientációs nap  
a MouldTech Systems Kft-ben 

 

Intézményünk pályaorientációs prog -
ramja keretében iskolánk tanulói minden 
évben üzemlátogatáson vesznek részt. 

A program legfőbb célja, hogy segítséget 
nyújtson a gyermekeknek jövőjük meg-
találásában. S hogy ez mennyire nem könnyű 
feladat, erre még mindannyian jól emlék-
szünk. A pálya választás egyik legmeg -
határozóbb mérföldköve a megfelelő 
továbbtanulási irány 

kiválasztása. A döntést nem kell egyedül 
meg hozni, hiszen számos rendezvény, a 
szülői beszélgetések, a pedagógusok tanácsai 
és a szakemberek munkája nagyban hozzá -
járul a helyes választáshoz. Ebben talán a 
legfontosabb önmagunk meg felelő ismerete, 
a jó példaképek választása és a motiváció.  

Az utóbbi évek -
ben nagymértékben 
megváltozott a szak -
mák jellege, új munka területek és 
munka körök alakultak ki. A hagyo mányos 
meg nevezéseknek még birto kában vagyunk, 
de sok-sok olyan szakma jelent meg a 
munkaerőpiacon, 
amelyek nem csak 
nagyon keresettek, 

hanem magas szintű tudást igényelnek, s 
nem utolsó sorban biztos megélhetési 
lehetőséget biztosítanak. 

Gyermekeink számára fontossággal bír, 
hogy már fiatalon a szak mák széles spek-
trumával ismerkedjenek meg. 

Iskolánk pályaorientációs programját 
már az andráshidai óvodásokkal indítjuk, hiszen számukra 

készségfejlesztő játékok beve zetésével 
indul a „szakmaválasztás”. Meggyő -
ződésünk, hogy nem lehet elég korán és 
elégszer foglalkozni a pályaválasztás 
kérdésével.  

 A folyamatot tekintve elengedhe -
tetlen, hogy a gazdasági szféra részt -
vevőit bevonjuk, hogy segítségükkel 
ismertessük meg a diá kokkal a jövő 
gyakorlati tendenciáit. 

Zalaegerszeg nagy gazdasági fejlődésen megy át. Még sosem 
történt ekkora ipari fejlesztés, amelynek részeként új szakmák, át -
alakult oktatási rendszer és hatalmas 
munkaerő-szükséglet jelent kezik.   

Intézményünk szakmai munkájának 
eredményeként büszkék lehetünk diák-
jaink továbbhaladására, amivel a helyi 
munkaerőpiac igényeit hatékonyabban 
tudjuk a jövőben segíteni. 

Zalaegerszeg északi ipari parkjában 
gomba módra nőnek ki a csúcstech-

nológiát képviselő cégek. Köztük található a MouldTech Systems 
Kft., amely a térség egyik meghatározó ipari szereplője. 

2021 novemberében felső tagozatos diákjaink egy nagyon 
érdekes, tanulságos üzemlátogatáson vehettek részt. 

A cég alapvető tevékenysége a műanyag fröccsöntő szerszámok 
tervezése és gyártása. A húsz- éves vállalat 2021-ben új gyártó -
csarnokot épített, és saját kutatás-fejlesztési központot alakított ki.  

Az épület falai között – Magyarországon is ritkaság számba 
menő – csúcstechnológiai gépek működnek. A cég együttműködő 
partnerként segíti iskolánk programját. 

Az üzemlátogatás során a szakemberek és a cégvezetők megis-
mertették a pályaválasztási döntés előtt álló gyerekekkel a szak-
mához kapcsolódó tevékenységeket, termelési folyamatokat, 
hitelesen tudták közvetíteni az adott szakma fontosságát a mun -
kaerőpiacon. A gyerekek első kézből kaptak közvetlen tájékoztatást, 
amely valóban a leghitelesebb volt. 

Reméljük, hogy az élménydús délelőtt nagyban segítette a gyer -
mekek megfelelő döntésének előkészítését! 

Domján István 
intézményvezető 

 

Nyelvvizsga 

 

Iskolánkban már több éve hagyomány az 
alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés. A 
nyelvi tagozat zárásaként fontosnak tartjuk, 
hogy gyermekeink megmérettethessék magu -
kat ezen a vizsgán, és bizonyíthassák fel -
készültségüket idegen nyelvből. 

A gyerekek nagy szorgalommal és ki-
tartással tanultak, a 8. osztályban egész évben 
erre a megmérettetésre készültünk. Az órákon 
nyelvvizsga feladatokat oldottunk meg, leve -
let írtunk, olvasás és hallás utáni szövegértési, 
valamint tesztfeladatokat gyakoroltunk. Szituációk és képleírás is 
szerepelt a nyelvvizsgára történő felkészülés anyagában.  

Tavaly az online oktatás miatt az angol tagozatosok nem vettek 
részt nyelvvizsgán. Az idei tanévben viszont a tavaszi online oktatás 
ellenére is a német nyelvi emelt szintű csoportból 6 tanuló - a 8.a 
osztályból Domján István és Guszler Alexandra, a 8.b-ből Benke 
Boglárka, Mileji Mirella, Takács Iringó és Tornyos Kevin - tett sike -
res komplex német nyelvvizsgát. A felkészülés nem volt egyszerű, 
de a diákok szorgalmasan készültek, a digitális oktatás, az online 
kapcsolattartás pedig lehetővé tette, hogy a szóbeli témákat is be-
gyakoroljuk, átbeszéljük. A 10 tanuló közül csak 4 diáknak nem 
sike rült megszereznie a C típusú nyelvvizsga bizonyítványt! 
Nagyon büszke vagyok rájuk! 

A szülők és az alapítvány fele-fele arányú anyagi támogatására 
volt szükség ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson. Köszönet érte. 
A következő tanévben újra az angol nyelvi tagozatosok tesznek 
alapfokú nyelvvizsgát, remélhetőleg ők is sikerrel. 

 

Soósné Keszte Andrea 
 szaktanár 
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Ballagás 2021 
 

„Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus…” - hangzik fel a jól 
ismert dal a ballagások elején. A megszokott dallam, egy szokatlan 
helyzetben. Sajnos a tavalyi évhez hasonlóan, a 2021. évi ballagás 
menetét is átalakította a vírushelyzet. Ezen okok miatt immáron má-
sodik alkalommal adott helyszínt iskolánk belső udvara a végzősök 
búcsúzójának. 

A hagyományok szerint már május elején elkezdődnek a ballagási 
előkészületek, erre azonban csak a jelenléti oktatásba való vissza-
térésünkkor, május végén kerülhetett sor. Így a kiesett időt kétszeres 
munkával igyekeztek a diákok bepótolni: a nyolcadikosok a búcsú -
zásra, míg a hetedik évfolyamosok a búcsúztatásra készültek fel.   

Az idén is a bíztunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk 
és lehetővé teszi számunkra a szülők által is látogatható udvari bal-
lagást, nem pedig a családtagok nélküli, tornateremben tartott bú -
csúzást kell megtartanunk. Szerencsénk volt, csodaszép napra 
ébredtünk, s inkább a nap melegétől kellett óvnunk a diákokat, 
tanárokat, hozzátartozókat. A megfelelő frissítés érdekében ásvány -
vizet is biztosítottunk a nyolcadik évfolyamos gyermekeknek. 

Az idén ismét – korábbi hagyományainkhoz hűen – lehetősé -
günk volt a ballagók osztálytermeit is ünnepi díszbe öltöztetni, a 8.a 
osztályosok termét a 7.a osztályosok, míg a 8.b osztályét a 7.b-s ta -
nulók varázsolták csodaszéppé. A díszítés részeként a káprázatos 
virágok mellett régi fotóikkal lepték meg a ballagókat fiatalabb tár-
saik, így a múlt felidézésével igazán meghitt pillanatokat szereztek 
a búcsúzóknak.  

Ugyancsak hatalmas ováció fogadta folyosói faliújság szimbo-
likus díszítését is, hiszen ezen a ballagók egy-egy hőlégballon 
kosarában „ülve” közösen szálltak tovább az ismeretlenbe. 

A ballagási ünnepség első részében a 8.b osztályosok, Soósné 
Keszte Andrea osztályfőnökükkel együtt búcsúztak, majd őket kö -
vették a 8.a-s tanulók Horváth Zsoltné osztályfőnökük vezetésével. 
Mindkét osztály a sorfallal határolt, virágokkal ékesített kapun lépett 
a ballagás helyszínére, ahol a műsort követően még fotózkodásra is 
nyílt lehetőségük. 

Az ünnepségek során a 7.a osztályos Büki Regina búcsúztatta a 
végzősöket, míg a nyolcadikosok nevében első alkalommal Lánczos 
Janka 8.b, majd a második ballagás alkalmával Domján István 8.a 
osztályos diákunk köszönt el iskolájától, tanáraitól, diáktársaitól. A 
búcsúzások után Domján István intézményvezető megtartotta ün-
nepi beszédét, s átadta a legkiválóbb tanulóknak az iskolánk által 
odaítélhető legrangosabb jutalmakat.  

Mivel az idei ballagások is igazán meghitten és bensőségesen 
zajlottak, több szülői visszajelzést is kaptunk, hogy a továbbiakban 
hagyománnyá lehetne alakítani ezt a búcsúzási formát.  

Összességében tehát 2021-ben is sikerült elérnünk célunkat a 
ballagás tekintetében, miszerint méltóképpen és emlékezetesen 
tudtuk útnak indítani végzős diákjainkat a nagybetűs életbe. 

 

Balogh-Gángó Ildikó 
a humán munkaközösség vezetője

Ballagó diákjaink
8. a osztályfőnök: 

Horváth Zsoltné 
 

Banitz Bence 
Barabás Gergő 
Both Kristóf Péter 
Buzogány Mátyás 
Csécs Boglárka 
Domján István 
G. Tóth Zoé 
Guszler Alexandra Erika 
Hári Márton Lajos 
Kulcsár Csenge Lili 
Németh-Zarka Péter 
Péntek Bendegúz 
Péter Kinga 
Preisz Katalin 
Simon Tamás 
Szalóky Ádám 
Szalóky Áron 
Szalóky Léna 
Takács Blanka 
Tihor Elinor 
Tóth Martin 
Tuboly Ádám 
Wappel Zalán

8. b osztályfőnök: 
Soósné Keszte Andrea 

 
Benke Boglárka 
Bogdán Ramóna 
Bödör Barbara 
Darabos Anna Mercédesz 
Dervalics Bálint 
Derzsi Álmos 
Farkas Krisztián Csaba 
Fehér Viktor 
Kalamár Borostyán Helga 
Kocsis Bence 
Lánczos Janka 
Lugosi Vanessza Amanda 
Mileji Mirella 
Németh Flávió Márió 
Takács Iringó 
Tornyos Kevin 
Varga Villő



Iskolánk akkreditált  
tehetségpontként működik 

 

2021-től intéz -
ményünk immár 
akkreditált tehet -
ségpontként mű -
 ködik. Iskolánk 
te hetségpontja szak -
mailag hiteles és 
kompetens tagja a 
Matehetsz Tehet-
séghálózatnak. A tehetséggondozói feladatok összehangolását Sala-
mon Edit tehetségkoordinátor, intézmény vezető-helyettes 
vezetésével munkacsoport irányítja, melynek tagjai: Domján Anita, 
Horváth Zsoltné, Molnár Adél szaktaná rok, valamint Mánfai 
Erzsébet és Tubolyné Hartmann Éva tanítók. 

Ebben az évben kiemelt célnak jelöltük meg más iskolák gyakor -
latának megismerését a tehetségazonosítás és tehetségsegítés 
területén. Részt vettünk az Oktatási Hivatal MaTalent Tehetség 
Prog ramjában a 4. osztályos tanulók matematikai tehetségazono -
sítása céljából.  Szorgalmazzuk az online tesztek kipróbálását a Dr. 
Klein Balázs pszichológus által kidolgozott méréssel (https://tehet-
seg.hu/onismeret-logika-szokincs-teszteld-magad). 

Partneriskolaként vállaltuk a Szegedi Tudományegyetem által 
kidolgozott eDia-rendszer méréseit. Az online mérések kapcsán 
diákjaink kellő jártasságot szereznek a kompetenciaméréshez szük-
séges feladatmegoldásokban. A változatos feladatok fejlesztik a 
gondolkodási képességeiket. A mérést követően azonnali vissza-
jelzést kapunk a tanulók tantárgyi tudásáról, a tudásuk alkalma -
zásáról, a gondolkodtató feladatok megoldásáról. 

A munkacsoport feladata továbbá:  
• A szakkörvezetők számára tanácsadás a szakköri munkatervek 

elkészítéséhez, a tanulók kiválasztásának segítése. 
• Szülők, pedagógustársak, tanulók tájékoztatása a TehetségKapu 

portál szolgáltatásairól. 
• Versenyfeladatok, feladatlapok közreadása, az internetes lehe -

tőségek felkutatása, versenyszervezés segítése. 
• Tehetségpontokkal való együttműködés megvalósítása.   
• A tehetséggondozással kapcsolatban szakmai továbbképzésen, 

műhelyfoglalkozáson való részvétel. 
• A tehetséges tanulók, a tanulók szülei, valamint az intézmény 

pedagógusai számára szakmai és pszichológiai tanácsadásban 
szak ember segítségének igénylése. 

Az előző tanévben a tavaszi időszakban a tantárgyi, a művészeti, 
a sport és egyéb szakkörök a COVID járványra való tekintettel nem 
működhettek. Szerencsére 2021 őszén a korlátozásokat enyhítették, 
ennek köszönhetően már majdnem minden a régi kerékvágásba 
került vissza. 

A járvány miatt a szokásos versenyek  egy része az online térbe 
került át, más részüket feladatlapon, helyben oldották meg a tan-
ulók. Sajnálatunkra több versenyről is le kellett mondanunk, melyek 
elmaradtak. Mindezek dacára számos kiemelkedő eredménnyel 
büszkélkedhetünk, amely a tanulók kimagasló képességének, kitartó 
munkájának, szorgalmának, a pedagógusok kiváló felkészítésének, 
szakmai hozzáértésének, valamint a szülők teljes mértékű támo-
gatásának köszönhető. 

Az eredményeket az iskola honlapján (http://www.ovege-
siskola.hu) található „Versenyeredmények 2020-2021” táblázat tar-
talmazza. 

Salamon Edit - intézményvezető-helyettes 

Szenzációs siker  
a Curie Környezetvédelmi  
Emlékverseny országos döntőjén 
 

Iskolánk már évek óta sikeresen szerepel a Curie Környe zet -
védelmi Emlékverseny országos döntőjén. Már sikerült egy vándor -
kupát elhozni, mivel háromszor már az első helyen végeztek a gyerekek.  

Ebben a tanévben az eddiginél is nagyobb sikert értek el 
iskolánk alsó tagozatos tanulói, hiszen a dobogó mindhárom fokára 
intézményünk csapatai álltak fel.  

1. hely: Horváth Janka-Fitos Bendegúz-Zsédely Hunor  
2. hely: Török Dorka-Zsuppán Annamária-Csalló Dominik 
3. hely: Agg Barnabás- József Milán- Hajós Áron 
Külön köszönet Marcsi néninek, Éva néninek és Erika néninek, akik 

segítették a munkámat, hogy a gyerekek jó hírét vigyék az iskolánknak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A versenyről így vélekedtek a kis környezetvédők:  
„A versenyen sok új dolgot tanultam. Először három feladat-

lapot oldottunk meg. Kereshettük a válaszokat az Interneten is, 
megosztottuk egymás között a feladatokat. Továbbjutottunk az orszá-
gos döntőbe. Itt egy plakátot kellett készítenünk előzetesen. Mi a 
Gébárti-tavat mutattuk be. Egy mesét adtunk elő a tó élővilágáról.”  

Agg Barnabás 4.a 
„Nagyon sokat készültünk. Először megoldottunk három fela-

datlapot. Aztán plakátot készítettünk és egy mesét írtunk a Gébárti-
tóról. Közben felkészítésre jártunk Anita nénihez. Aztán eljött a nagy 
nap: az országos fordulón egy feladatlapot oldottunk meg időre. 

A mi iskolánk érte el az első három helyet. A tanáraink nélkül 
nem sikerült volna.” József Milán 4.a 

„Ezen a versenyen nagyon sokat tanultunk a természetvéde -
lemről, a védett növény-és állatfajokról. Megismertük a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park nevezetességeit. Ezzel a tudással jutottunk 
be az országos döntőbe.” Zsédely Hunor 4.a 

„A Curie versenyen sok élményt szereztem. Sokat kellett tanulni, 
de megérte. Kaptunk igazgatói dicséretet is.” Hajós Áron 4.a 

„Idén is beneveztem a versenyre. Remélem, jó helyezést érünk el.”  
Horváth Janka 4.a 

„Kedvenc tárgyam, a serlegem. Az eddigi életem során egy ser-
leget szereztem. Harmadik osztályos koromban a Curie 
Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntőjén két osztálytár-
sammal csapatversenyen 1. helyezést értünk el. Az egyik csodás ny-
eremény, amit kaptunk érte, a kupa. Az eredmény miatt a színe 
arany, kék díszítéssel. A talapzatán egy tábla emlékeztet arra, 
hogyan jutottam hozzá. Nagy becsben tartom, vigyázok rá. Talán 
idén örülhet majd egy új társnak is.” Fitos Bendegúz 4.a 

 

„Nagy élmény volt tanítani a gyerekeket. Látni a ragyogó-csil-
logó szempárokat, az érdeklődő tekinteteket.” 

 
Szekeresné Simon Mária - tanító 

Domján Anita - biológia-környezetvédelem szakos tanár
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A digitális világból  
a természet világába 
 

Diákokat és civil 
szervezeteket szólított 
meg a „Természetesen 
Zala, Természetesen 
Egerszeg” program. Az 
a megtiszteltetés ért 
bennünket, hogy a mi 
iskolánk is részt vehe -
tett a pályázatban. Egy 
szombati napon nagy 
izgalommal vártuk, 
hogy újra együtt legyünk a digitális órák után a természetben ter-
mészetesen. Busszal mentünk a Csácsi Arborétumba, ahol a Kvár -
télyház dolgozói vártak ránk. Délelőtt a felállított sátor alatt érdekes 
előadásokat hallgattunk a környezetvédelem és a környezettudatosság 
témájában. Gyönyörködtünk Pezzetta Umberto fotóiban, megismer -
kedtünk a Zakatoló erdei iskola programjaival vagy éppen Szekér 
Réka vadászati élményeivel. Ne kem legjobban Illyés Zoltán biológus 
élményszerű bemutatója tetszett, ahol madarakat etettünk, tücsköt-
bogarat fogtunk. Igazgató bácsi igazi vadászati dallamokat csalt ki 
a vadászkürtjéből, majd az Öregbükkös Tanösvényt is bejártuk egy 

erdész vezetésével.  
Miközben sétál-
tunk a Csácsi Ar-
borétumban, meg -
ismerkedtünk a 
növény- és állat -
világával valamint 
az erdészek mun -
kájával. Vissza-
térve a sátorhoz, 

finom ebéddel vártak a szervezők, majd egy vadászkutya bemutatón 
is részt vettünk.  A nap végén feltöltődve, boldogan mentünk vissza 
az iskolához.  

A program augusztusban az Art Moziban folytatódott, ahol 
bepillantást nyertünk a horgászok munkájába, megismertük Zala -
egerszeg védett növényeit és egy vadászkürtös életét. Anita néni 
bemutatta két tanítványával iskolánk „zöld köznapjait”. Ismét sokat 
tanultunk a környezet- és természetvédelemről, a környezettudatos 
magatartásról, mindezt a gyakorlatban, a természetben. Újra együtt 
voltunk, kiszabadulva a digitális világból. Köszönjük a lehetőséget!  

 

Böjte Katalin Ágnes 6.a 

Irány a csillagos ég! 
 

Tanulóink a tanév második felében 
részt vettek Az irány a csillagos ég! 
elnevezésű országos pályázaton, melyet 
a Balaton Csillagvizsgáló LEADER 
Kultúrközpont, a Technikatanárok Orszá-
gos Egyesülete és a Balatonfűzfői VÁ-
CISZ Egyesület hirdettek meg. Két tan-
ulónk szerepelt eredményesen a pályáza-
ton, ahol Kocsis Jázmin 6.a osztályos 
tanulót egyéni alkotói pályázaton,” A legügyesebb modell kate -
góriában” elért 1. helyezéséért díjazták, valamint Böjte Katalint, 
szintén 6.a osztályos tanulót egyéni alkotói pályázaton, „A legkreatí -
vabb modell” kategóriában elért 2. helyezéséért díjaztak.  

Az ünnepélyes díjátadó ünnepséget 2021. szeptember 4-én ren-
dezték meg a Balatonfűzfői Városi Könyvtárban, ahol a díjazottak 
névre szóló kupát és okleveleket vehettek át. Az eredményhirdetés 
mellett tanulóink kaptak egy életre szóló, kalandos élmény-prog -
ramcsomagot is, mely tartalmazott egy bobozást, élményjátékokat, 
és egy távcsöves éjszakai csillagvizsgálást is. Elmondhatom, mint 
felkészítő pedagógus, a gyerekek nagy lelkesedéssel készítették 
alkotásaikat, és a programok révén újabb csodálatos élménnyel 
lettek gazdagabbak.  

Rozgonyi-Becze Petra 
szaktanár 

 

Klíma- és környezetvédelemre  
nevelés VR űrutazással 
Legyél Te is űrhajós, a Föld nagykövete! 

 
Napjaink egyik leg-

fontosabb környezet -
védelmi problémája a klí-
maváltozás. Magyaror -
szág is csatlakozott a hol-
land űrhajós, André 
Kuipers által kezdemé -
nyezett SpaceBuzz in -
gyenes nemzetközi okta -
tási projekthez. A prog -
ram célja, hogy a gyere -
kek egy virtuális űrutazás alkalmával megcsodálják  az „Overview 
hatás” élményét, azt,  amit az űrhajósok is átélnek.  

Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy annak a kivá -
lasz tott 15 iskolának az egyike, akik ebben a programban részt vesznek. 

Miért érdekes ez a projekt? A gyerekek STE(A)M oktatási 
prog rammal tanulnak, melynek során megismerik a világűrt, a 
Föld bolygót, klíma- és környezetvédelmi szemléletük 
felelősségteljessé válik, kommunikációs és együttműködési 
képességeik, valamint kreativitásuk fejlődik.  

A 6.a osztály tanulóinak 12 leckét kell elsajátítaniuk  STE(A)M 
módszerrel, majd egy virtuális űrutazáson vesznek részt. Az űrhajó 
várhatóan áprilisban érkezik Hollandiából az iskolánkba, ekkor az 
osztály tanulói az űrhajót elfoglalva megtekinthetik a Föld 
környezetvédelmi gondjait, „fentről”, mint az űrhajósok.  

 

Domján Anita  
Biológia-környezetvédelem szakos tanár
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… széljegyzet a kultúra területéről 
Andráshidai Művelődési Ház 

 

A közösségeket közösségi rendezvényeken lehet összetartani, 
megerősíteni.  Ez itt, az Öveges József Általános Iskolában sosem 
volt nehéz, itt kiváló közösség működik. A gyerekek fejlődése, okta -
tása hátterében példás, összetartó, gyerekeinkért tevékenykedő 
szülői és tanári gárda áll. S persze ezt a tanításon kívüli, tartalmas 
szabadidőt kitöltő, jó hangulatú tevékenység kell, hogy kiegészítse. 
Hiszen, ahol a szülő biztonságban tudja gyerekét, de közben a 
felmenő generáció tagjai is jól érzik magukat, ahol minden generá-
ció értékes résztvevőként éli meg a mindennapokat, ott összetartó 
közösség alakul ki. … mint például az „övegesi közösség”. Ide nem-
csak „8 évig” kötődnek az emberek, hanem már az óvodás évektől, 
s akár nyugdíjasként is, … akár egy emberöltőn át. 

2021 nehéz év volt, leginkább a bezártság, csend jellemezte. Egy 
művelődési háznak sincs könnyű feladata. Programjainkat lecsen -
desítettük a pandémia miatt, a „szórakozást” felülírta a „biztonságos 
egészség, az élet védelme”. Nagyrendezvényeket nem tarthattunk: 
nem volt farsangi bál, Szent Iván-éji mulatság, s a szüreti felvonulás 
is csak leegyszerűsítve. Történelmi megemlékezéseket is csak civil 
csoportjaink részvételével rendezhettünk. Ezeken korábban mindig 
részt vettek az iskolások, s a felnőttekkel együtt állítottak emléket 
hőseinknek. Ezek azok az alkalmak, ahol a történelem, elődeink 
hősi cselekedetei emberközelivé válhatnak. Megemlékezéseinken 
az idősebbek személyesen is érintve voltak, sokuk családneve sze -
repel pl. a világháborús emlékművön, s saját gyermekkori emlé -
keiket idézik fel a doni, vagy az október 23-i rendezvényen. Így 
válhat egy „formális műsor” a fiatalok részére emberközelivé, 
értékké, s talán a jövőjüket formálóvá. 

 

Az élet nem áll meg, több szünet után folytathattuk népszerű 
szakköreinket: kötélugrás, sakk, akrobatikus rock&roll tanfolya-
munkat. A gyerekek mozgásvágya nem változott, sőt, a korlátozások 
miatt még fontosabbá vált számukra. (A rocki edzéseket pl. tavaly 
fel kellett függeszteni, de ez a lelkes társaság együtt maradt, s idén 
az egyik csoport már középiskolásként jár vissza, ami kamaszoknál 
nagyon megbecsülendő.) Az iskola sajnos a vírushelyzet miatt csak 
a tanulók számára látogatható, ezért óriási segítség az Andráshidai 
Közösségi Ház épülete, ahol a szabadidős tevékenység egy része új 
helyet találhat. S az igények is változnak, egyre több fiatal család 
kerül Andráshidára, s az óriási érdeklődésnek eleget téve elindul-
hatott Baba-mama klubunk is. Reméljük idén már lesz alkalmunk 
őket is belevonni az itteni közösségi életbe. 

A közösségi tevékenység folytatódik, helyi civil csoportjaink 
működnek tovább. Borbarát Körünk, Gazd’asszony Klubunk a lehe -
tőségekhez képest rendszeresen összegyűlik, s a kiváló ”Igaz-
gyöngy” Hagyományőrző Egyesülettel, Szélrózsa Tánckörrel 
kiegészülve tart egy-egy hagyományőrző programot. Hozzájuk csat-
lakozott két új: Együtt Andráshidáért Egyesület, s Ahida Közös -
ségeiért Egyesületünk is, akik a fiatalabb generáció tagjaival, s a 
helyi csoportokat összefogva színesítik a közösségi palettát. 

Ezúton, itt is szeretném megköszönni Mindnyájuknak önzetlen 
munkájukat, ötleteiket, lendületüket és kitartásukat! 

Köszönettel tartozunk pedagógus kollégáinknak is, akik gyere -
keinket nemcsak tanítják, de útravalót, mintát mutatnak abban is, 
hogyan kell egy közösség hasznos tagjává válni. 

Bízom benne, hogy hamarosan újra együtt, gyerekek, felnőttek, 
családok, a legszélesebb körben, közösen vehetünk részt város-
részünk programjain! Jó egészséget, s a legjobbakat kívánom Mind-
nyájuknak! 

Léder Anita 
Keresztury Dezső VMK 

Andráshidai Művelődési Ház művelődésszervezője
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A sikeres felvételi írás titka 
Nívós matematika csoport 

 

Mikor kell neki állni a felkészülésnek? Mit kell tenni, hogy jó 
felvételit írjon egy diák? Sok mindent. Csoportommal, hetedig év-
folyamom, heti egy plusz órával kezdtük el a felkészülést a matem-
atika órákon túl. Először témakörönként, általában 2-3 órát 
foglalkozva eggyel. Nyolcadik évfolyamban ez folytatódott. A tanu -
lók ekkor már minden hétvégére kaptak különböző feladatsorokat. 
Három könyvből fénymásoltam és két „könyvjelzőt” gyakoroltunk 
be. Utóbbiak 26-26 alap feladatot tartalmaztak, ahol hétről hétre 
csak a számok cserélődtek. Ezen kívül az Oktatási Hivatal honlapján 
megtalálható korábbi évek feladatsorait is megoldot-
ták a gyerekek. Jelentkeztünk próba felvételi írására 
is, ami nagyon jó visszajelzés, hogy hol is tartanak a 
felkészülésben. Téli szünet előtt meg is jött az ered-
ménye, hasznos tanácsokkal. Szünetre kaptak egy 
„szeretet csomagot” mind nyelvtanból, mind matem-
atikából. Ez tartalmazott minden napra egy feladat-
sort, kivéve az ünnepnapokat, egy két pozitív idézetet, 
képet és bíztató szöveget is, hogy ne adják fel, lassan 
itt a vége. Úgy gondolom ez az évfolyam, maximá -
lisan megtett mindent, hogy sikerüljön a felvételijük, 
és utána, bekerüljenek a választott középiskolába.  

Izgalommal vártuk az eredményeket. A gyere -
keknek mindig azt mondtam, hogy legyen meg a 30 
pont. 16 nívós diákból 12-nek meglett, sőt, Benke 

Boglárka 50, Simon Tamás 48, Domján István 47, Bödör Barbara 
43 és Szalóky Léna 43 pontot ért el 50 pontból. Míg az országos 
átlag 22,7 pont lett, addig a mi iskolánk nívós tanulóinak átlaga 35 
pont. Magyar nyelvből szintén az országos átlag fölött végzett is -
kolánk több ponttal. Nagyon büszkék vagyunk erre az évfolyamra!  
Úgy gondolom, hogy sok múlik a tanuló hozzáállásán és a szülők 
támogatásán. Továbbá mindent kolléga munkája is hozzájárul a 
siker hez. Természetes ezen megszerzett eredmények után, minden 
diákunkat felvettek az első megjelölt középiskolába. Bízom benne, 
hogy a további években is sikerül azon tanulók felvétele, akik min-
dent meg is tesznek a cél eléréséhez. Így kitartásukkal az álmukból 
valóság lehet! 

 

Horváth Zsoltné - szaktanár
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Dekoráció 

 

  A Kisinas szakkör 
tagjainak segítségével is -
kolánk folyamatosan meg -
újul. Egy – egy jelesebb 
eseményhez, illetve ün-
nephez közeledve a szorgos 
kezek által szép dekorációk 
születnek. A gye rekek ötle -
teinek, illetve kreativitásuk -
nak köszön hetően nagyon 
szép díszítő elemek készül-
nek.  Diákfalunk hónapról 
- hónapra megszépül, ami az osztályok munkáját dicséri, valamint 
az alsós aulába is mindig csodás hangulatot vará zsolnak tanítóink.  

Végzős tanulóinkat évről évre 
kellemes hangulatban, ünnepi dekorá-
cióval búcsúztatjuk. A tanév indulásával 
pedig kezd az őszi hangulat bekúszni 
folyosóinkra, faliújságjainkra. Iskolánk 
bejárati ajtaja előtt az aktuális évszakra 
jellemző hangulatos dekorációval pró -
bálunk mosolyt csalni a gye rekek arcára 

minden alkalommal, mikor reggelente meg érkeznek. Kisinas sza-
kköröseink munkájával nagyon jól sikerült mindezt megvalósítani.  
Folyamatosan kapunk dekorációs kelléket, felajánlást, melyekből 
szépen tudunk dolgozunk. Köszönjük 
szépen az őszi dekorációnkhoz Bodnár 
Jázmin 6.a osztályos tanuló családjának 
a szalmabálákat, biztos alap volt a 
munkánkhoz. Továbbá kö szönjük 
szépen a karácsonyi hangulatunkhoz a 
dekoratív grincsfát, melyet Kocsis 
Jázmin 6.a osztályos tanuló ajánlott 
fel, készített el szüleivel iskolánknak.  

Igyekszünk a továbbiakban is kreatí-
van, valamint új ötletes dekorációkkal 
fenntartani iskolánk jó hangulatát. 

Rozgonyi-Becze Petra 
szaktanár 

 

Kisinas szakkör 
 

Ebben a tanévben indult el először a Kisinas nevű szak körünk, 
melyen az érdeklődő, tehetséges diákjaink szívesen vesznek részt. 
A szakkört heti egy alkalommal, hétfőnként tart juk, elsődleges 
célja a tanulók ismereteinek bővítése. Folyamatosan gazdagítjuk a 
gyerekek kreativitását, kéz -
ügyességét, mindezek mellett 
a pálya választást és a pályaori-
entációt is kiemelt jelentő -
ségűnek tartjuk a tanulók 
számára.  

Kreativitásuk és alkotóké -
pességük során fejlődik a 
problémamegoldó gondol -
kodásuk is. Továbbá a fog -
lalkozás lehe tőséget kínál a 
figyelem és az emlékezet fej -
lesztésére.  

A szakkörön különböző 
szak mákkal ismerkedünk és 
foglalkozunk folyamatosan. 
Mindeközben a gyerekek elsa -
játíthatnak különböző barkács 
és kézműves technikákat is, 
melyekkel gyönyörű alkotások 
születtek. Nagy lelkesedéssel 
és kíváncsisággal érkeznek min-
den alkalommal, hogy óráról 
órára milyen újdonságokkal fo-
gunk foglalkozni. Ügyesen, fe-
gyelmezetten dolgoznak elmé-
lyülve egy-egy alkotásban. Az 
elkészült munka darabokat, 
alkotásokat hazavihetik, majd 
tanév végén szeretnénk kiállítani néhányat belőlük.  

Lehetőségünk van a tankonyhában sütni, főzni is. Ezt a diákjaink 
mindig nagy érdeklődéssel és előszeretettel használják ki, és 
különböző finomságokat készítünk el közösen. 

 

Rozgonyi-Becze Petra - szaktanár 
 

Iskolánk legjobb 
matematikusai 

 

A 2020/2021-es tanév kimagasló matematika eredményeket 
hozott. 

Megyei Matematikaverseny: 
3. évfolyam 6. helyezett Fitos Bendegúz és 10. Zsédely Hunor Attila 

5. évfolyam 8. helyezett Takács Nóra 
6. évfolyam 6. helyezett Fábián Benedek és Pongrácz Zoé 
7. évfolyam 8. helyezett Németh Szonja 
8. évfolyam 1. helyezett Domján István (Továbbjutott a 

Nemzetközi Magyar Matematikaversenyre, ami sajnos a covid 
vírus miatt elmaradt.) 
 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny  
3. évfolyam 3. helyezett Fitos Bendegúz és 8. Zsédely Hunor 

Atilla, csapatban megyei 2. helyezett Fitos Bendegúz, Zsédely 
Hunor és Imre Benedek. 

8. évfolyam 5. Domján István, csapatban megyei 5. helyezett 
Domján István és Bödör Barbara. 

 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny  
8. évfolyam 5. helyezett Domján István 

Gratulálok a diákoknak és a felkészítő tanároknak, Tubolyné 
Hartmann Évának, Bodnárné Németh Katalinnak, Jakabné Kiss 
Emesének és jómagamnak, Horváth Zsoltnénak.



Iskolai Hírmondó16

Az iskolai könyvtár 

 

Iskolánk könyvtára száz négyzetméteren, esztétikus környezetben 
várja az olvasó diákokat és a környék lakóit. A beiratkozás és a 
kölcsönzés mindenki számára ingyenes. A mesekönyvek és az ifjú -
sági irodalom remekei mellett ismeretterjesztő és felnőtteknek 
szóló könyvekből is válogathatnak az érdeklődők. 

Kiemelt ajánlataink: 
Kisgyermekek számára: Geronimo Stilton sorozat, Aranyfa sorozat, 

Olvasólétra sorozat, Bartos Erika könyvek, Benedek Elek meséi 
Ifjúsági könyvek: Ropi és Zizi naplója, Rumini könyvek, Finy 

Petra, Böszörményi Gyula könyvei, LOL könyvek, Alkonyat sorozat 
és a teljes Harry Potter sorozat 

Felnőtteknek: Wass Albert művei, Jókai Mór regényei, Paulo 
Coelho regényei, Agatha Christie bűnügyi történetei 

Ismeretterjesztő könyvek: Mi micsoda sorozat, 100 Játék 100 
Kaland, Mi micsoda Junior 

Olvasótermünk 20-25 olvasónk számára biztosít lehetőséget a 
nyugodt olvasásra, munkára, amelyet gazdag kézikönyvtári állo -
mányunk, valamint multimédiás számítógépeink is segítenek. 

Könyvtárunk egyedi sajátossága a bábgyűjtemény, amelyet 
szak körökön, tanórákon és különféle műsorokon használnak diákjaink 
és pedagógusaink. 

Kiemelt feladatunk az olvasás megszerettetése, mert ezen ke -
resztül vezet az út az értő olvasáshoz, amely az eredményes tanu lás 
és munka elengedhetetlen feltétele. Mindezt rendezvényekkel (író-
olvasó találkozók, vetélkedők, kulturális bemutatók) is igyekszünk 
segíteni. Az iskolai könyvtár önálló weboldallal is rendelkezik, 
amely az iskola honlapjáról vagy az alábbi címen érhető el: 

 

http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu  
 

Továbbra is szeretettel várjuk kedves olvasóinkat! 
 

Kocsis Csaba 
könyvtáros

Pályázatok 2021-ben 

 
A járvány életünk minden területén, így 

a projektek megvalósítása kapcsán is éreztette 
a hatását. Az online térbe tevődött át minden 
lehetőség, személyes jelenléttel csak az 
iskolában, csak a karanténba nem került 
osz tályokkal, diákokkal valósíthattuk meg 
a pályázati programokat. 

A tehetséggondozást szolgálja az Oktatási 
Hivatal MaTalent6 – online matematikai 
tehetségazonosítás a negyedik évfolyamon 
című tehetségpályázat programja. Ennek  
keretében 20 fő 4. évfolyamos tanulót válasz-
tottunk ki 2021. tavaszán, akik részt vettek 
a mérésben. Közülük tehetségígéretek (570 
pont felett): Komáromy Dóra 4.a és Szabó 
István Gergő 4.a.  Az 500 - 569 közötti 
pontszámot elért tanulók eredménye is fi-
gyelemre méltó: Molnár Adél  4.a, Móricz 

Hanna  4.a, Iván Patrik 4.b, Györe Ábel 4.a, 
Volner Panna  4.a, Vidák Máté 4.b, Török 
Dorka 4.a, Czigola Emese 4.a. A tehetséga-
zonosításban felfedezett tanulók szép száma 
jelzi, hogy a felső tagozaton a matematikában 
tehetséges diákokra kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk!  

Határon átnyúló együttműködéssel meg-
valósuló program az Interreg Austria-Hungary  
BIG inn AT-HU projekt. A részvétel lehe -
tőségével keresték meg iskolánkat a pályázat 
szakemberei. Iskolánkban nagy hagyománya 
van a német nyelv oktatásának, de a szülők 
részéről egyre inkább az angol nyelv oktatása 
iránt jelentkezik igény. Ennek ellenére 
fontosnak tartjuk és a továbbiakban is sze -
retnénk fenntartani a német nyelv oktatását. 
Ezért Molnár Adél német nyelvi szaktanár 
vezetésével, a 6. osztályos emelt német 
nyelvi csoport bevonásával partneriskolaként 
vállaltuk a felkérést.  

A program során egy magyar és egy 
osz trák intézmény isme retségét, partnerségi 
kapcsolatát hozzák létre. A személyes 
találkozókat, az élő kirándulásokat a COVID 
járvány miatt a digitális világban online 
nyelvi túrával helyettesítik. Fókuszban a 
szókincs, a matematika, a természet -
tudományos, a műszaki és az informatikai 
ismeretek fejlesztése a német nyelv aktív 
gyakorlása kapcsán. 

Köszönetet illeti a Zalaegerszegi Tan -
kerületi Központ igazgatóját, Kajári Attila 
urat, hogy támogatja pályázati törekvéseinket, 
lehetővé teszi a pályázatokban való rész -
vételünket, segíti a programok megvalósítását, 
valamint biztosítja számunkra munkatárasai 
segítségét a dokumentumok és az elszá-
molások elkészítésében.  

 
Salamon Edit 

intézményvezető-helyettes

Öveges-emlékérem 
   
A 2007/2008-as tanévtől ismerjük el a legkiválóbb 8. osztályos 

tanulóink teljesítményét az iskolánk névadójáról elnevezett emlék-
plakettel. 

Az emlékérmet a tantestület ítéli oda azoknak a tanulóinknak, 
akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi teljesítményt nyújtottak, pél-
damutató közösségi munkát végeztek, vagy kimagasló eredmé -
nyeket értek el sport-és tanulmányi versenyeken. 

A 2020/2021-es tanév végén:  
Öveges-emlékérmet vehettek át: Benke Boglárka és Domján 

István 8. a osztályos tanulók. Díszoklevelet érdemeltek: Simon 
Tamás 8.a és Mileji Mirella a  8.b osztályból. 

Kulturális Díjat kapott: Tuboly Ádám a 8.a, Lánczos Janka és 
Bödör Barbara a 8. b diákja. Jó Sportoló Díjban részesült: Péter 
Kinga, G. Tóth Zoé 8.a, Varga Villő 8.b osztályos tanulónk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulálunk a szép teljesítményükhöz! 

Kovács Marianna 
tanító
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Sportélet 2021 

 

Iskolánkban nagy hagyományai vannak a sportnak! A 2021-es 
év a tavalyi évhez hasonlóan rendhagyóra sikeredett. A járvány az 
iskolai sport területén is felforgatta megszokott életünket! 

Az év, mint mindig, jól indult. Bár a tél az utóbbi évekhez ha-
sonlóan nem fogadott kegyeibe minket, a hóesés, a hógolyózás és 
szánkózás élménye kimaradt a testnevelés órák és a délutáni nap-
közis foglalkozások anyagából, de legalább a jelenléti oktatás kere -
tében, osztály- keretben sportolhattak a gyerekek a testnevelés 
órákon, és nem otthon egyedül. A járvány miatt azokat az órákat és 
sportszakköröket, amelyeket külsős sportoktatók tartottak, a ren-
delkezések miatt nem lehetett megtartani. Így az igen kedvelt sakk, 
tánc, judo és kötélugró foglalkozások elmaradtak. 

Március 15-én elért minket a járvány 3. hulláma, és ideiglenesen 
ismét bezárt az iskola, és elkezdődött az online oktatás. Természete-
sen tanulóinknak így is biztosítanunk kellett a rendszeres testmozgás 
lehetőségét, ezért a tavalyi évhez hasonlóan folytattuk a DIGI test-
nevelést. A tanulók kaptak elméleti, írásbeli sportos feladatokat, 
amit értékeltünk is, de természetesen a legtöbb feladat a mozgásos 
tevékenységek végrehajtása volt! Majdnem minden nap küldtünk 
nekik linkeket, amin edzés feladatokat általában népszerű sportok-
tatók, fitneszedzők mutattak be. Örömteli, hogy tanulóink egy 
jelentős része ezeket a feladatokat el is végezte. Több tanulónk az 
Egyesülete által elküldött edzésprogramot végezte el rendszeresen. 

Nagyon örültünk (bár nem mindenki, de hát ez természetes), 
hogy májusban végre visszatérhettünk az iskolába és tanév végéig 
osztálykeretben folytatódhattak a tesi órák. 

A nyári szünetet a hagyományos sportdélelőttel kezdtük. A dél -
előttre jelentkezők a település sportcentrumában 3 napon keresztül 
mozoghattak. A program keretében vetélkedtünk, akadály pályáz-
tunk, exatlonoztunk és fociztunk. Minden nap elsétáltunk, elke -
rekeztünk a Gébárti-tóhoz, ahol számháborúztunk. A délelőttök 
fagyizással, jégkrémevéssel és utolsó nap pizzázással zárultak. 

A vakáció szülői szervezéssel a hagyományos balatongyöröki 
sport és kerékpáros táborban folytatódott. Az időjárás szerencsére 
ismét kegyes volt hozzánk, igazi nyári meleg napokat élhettünk át 
„magyar tenger” partján. Minden nap fürödhettünk a kellemesen 
meleg vízben. Itt 27 tanulónk és volt tanulónk élvezhette a nyár 
örömeit, és tapasztalhatta meg a tábori életet. Minden nap kirándul-
tunk, egyszer gyalog, de legtöbbször kerékpárral. A túrák során 
elke rekeztünk Keszthelyre, Badacsonyba és Szigligetre. Nem lehe -
tett unatkozni. Esténként fociztunk a tábor melletti sportpályán, a 
tábor területén pedig nagyokat számháborúztunk. A szálláson kár-
tyáztunk és közösen néztük a labdarúgó EB mérkőzéseit. Mire fe-
leszméltünk, vége lett a négynapos önfeledt vakációnak.  

Az iskolában focizó gyerekek többsége részt vett az iskola be-
fejezése után az Andráhidai Torna Egylet / ATE/ által szervezett lab-

darúgó sporttáborban. Ősszel folytatódott a hagyományos iskolai 
oktatás, és a testne velés órák közös élménye lett a meghatározó. 
Végre folytatódhattak az iskolai sportszakkörök. Külsős sportsza-
kemberek is tarthattak foglalkozásokat. Beindult a sportélet. Kovács 
Zsuzsa néni veze tésével sokan vehetnek részt a kötélugró 
foglalkozáson. A néptánc órák is beindultak. Ismét lehet rendszere-
sen sakkozni és táncolni. Folytatódtak az 1. és 2. osztályos fiú lab-
darúgó foglalkozások. Újra indultak 1 év kihagyás után az alsós és 
felsős lány fociedzések. A lány labdarúgó foglalkozásokat a ZTE 
támogatja. Az MLSZ Bozsik Iskolai labdarúgó programjában 3 
csapatunk szerepel. A ZTE lány és fiú csapatában több tanulónk sze -
repelt. Büszkék vagyunk Sali Rebekára, aki az iskolai foci -
edzésekről indulva ma már U-19 kor osztályos válogatott oszlopos 
tagja és a Győr 1. osztályú felnőtt csapatában is játszik. Legtöbb 
sportoló tanulónk a településrész labdarúgó csapatának az ATE iga-
zolt utánpótlás sportolója. 

Szeptember végén már 4. alkalommal az Európai Diáksportnap 
keretében szerveztünk iskolai futóversenyt. A járvány miatt tanu -
lóink az évfolyamokon belüli versenyeken jól kifuthatták magukat. 

Covid helyzettől függetlenül iskolánk tanulói egyesületekben 
sportolva értek el jelentős eredményeket. 

Eredményeink:  
Úszás:  
Scheffer Eszter – Korosztályos Országos Bajnokság  

200 m hát 2. hely 
100 m hát 3. hely 
800 m gyors 3. hely 
1500 m gyors 3. hely 

Eszter 200 méter háton korosztályos ranglista 1. hely 
 

Vívás:  
Pongrácz Zoé - Országos verseny 2db 1. hely és 1db 2. hely 
 

Tánc:  
Horváth Nóra – Országos Verseny csapatban ért el  

1. és 2. helyezéseket 
 

Birkózás:  
Varga Zalán – Magyar bajnokság (serdülő) kötöttfogás 5. hely 
Varga Nimród – Magyar bajnokság (gyermek) szabadfogás 3. hely 
Varga Borka – Meghívásos Birkózó Gála (gyermek) 1. hely 
 

Cselgáncs: 
Mezőfy Márk és Volner Panna Országos Diákolimpiai Bajnok 
 

Kosárlabda:  
Mezőfy Márk Utánpótlás válogatott 
 

Jégkorong:  
Domján István Utánpótlás válogatott 

Varró Dezső  
testnevelő



Pizzázás a környezetvédelem  
jegyében 
 

A Zala- Müllex 
Kft. a Föld napja 
alkalmából egy 
10+1 kérdésből 
álló kvíz- és nye -
reményjátékot hir -
detett a felső ta -
gozatos osztályok 
számára. Gondol -
tunk egy nagyot, 
és a digitális osz -
tályfőnöki órán 
megoldottuk a kör -
nyeze tvéde lmi 
tesztet Anita néni 
irányításával. Mindenki részt vett a kutatómunkában, melynek 
célja a diákok környezettudatos gondolkodásának elősegítése, 
valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése 
volt.  

Ezután következett a kvízt helyesen kitöltő osztályok lájkgyűjtése 
a Zala-Müllex Kft. Facebook-oldalán. Igyekeztünk mindenkit moz -
gósítani, hogy megnyerjük a fődíjat. A főnyeremény egy pizzázás 
volt, melyet a Pitvar étterem ajánlott fel. Nagyon boldogok voltunk, 
hogy sikerült! Nemcsak a környezetvédelmi ismereteink bővültek, 
hanem az osztálykarácsonyunkat is színesítette a közös ebéd elfo-
gyasztása. 

 Köszönjük! 
Lengyel Luca Panna 6.a 

 

Besavanyodva... 

 

Az elején elárulom, nem mi savanyodtunk bele az iskolai életbe. 
Nem sokkal tanév kezdés után,  októberben megnézhettük hogyan 
teszik el a káposztát télire. A Gazd asszonyok Klubjának meghívására 
a 4.a és a 4.b együtt látogatott el a Közösségi Házba, ahol már várt 
bennünket vendéglátónk, Molnár Klára. 

Igazi tanulmányi kirándulás volt ez, hiszen a környezetismeret 
órán éppen a káposzta volt a tananyagunk. Rögtön át is ismételtük 
az elméletet Hangya László kertészmérnökkel, aki sok érdekes 
dolgot mondott nekünk erről az óriási rügyről. Szemléltette is 
mondandóját: mutatott növényi részeket és idézett Romhányi József 
Nyúliskola című verséből is. Mi történik, ha ízekre bontasz egy ká-
posztát? 

Tátott szájjal hallgattuk mi is, mint a versben szereplő káposz-
ta-kopasztó ebugatta nyulacska. De mi – vele ellentétben – nem 
untuk az előadást. Miután már ízekre szedtük a káposztát, Klári 
néni megmutatta hogyan tartósították régen – és szerencsére sokan 

még ma is – ezt a növényt. Aztán megkérdezte, lenne-e kedvünk 
kipróbálni a műveletet? Volt, természetesen.  

Alapos bemosakodás után gyalultunk, sót és borsot szórtunk, 
ízesítettünk köménnyel, paprikával, tormával és birsalmával. Mindent 
meg is kóstoltunk, a bátrabbak az erőspaprikát is megízlelték. 

Aztán rétegeztük a hozzávalókat, tömködtük az edénybe réte-
genként a káposztát. Nem is olyan egyszerű dolog ez! Mire elfárad-
tunk, jól megéheztünk, de Klári néninek volt savanyított káposztája, 
megkóstolhattuk, milyenné válik majd idővel az általunk eltett 
eledel.  

Jól is laktunk az egyszerű, ám nagyszerű téli vitaminbombával. 
Végül megnéztük a helyi borászati kiállítást is. 
Köszönjük vendéglátónknak a lehetőséget, hogy részt vehettünk 

ezen a nagyszerű órán, amelyről” elképesztő képzetten” térhettünk 
haza. 

Szekeresné Simon Mária 
tanító 

 
 

No para! para oN  
- online parasport óra 

 

Májusban a hetedikes és nyolcadikos diákok részt vehettek egy 
online órán, ahol a para- sportolókkal és mindennapjaikkal ismer -
kedhettek meg. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogya -
tékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 
(FODISZ) 2020 tavaszán indította el „No para! para oN” elnevezésű 
programját. 

A 45 perces online órán előadást hallgathattunk meg a parasportról, 
a paralimpiák történetéről, paralimpikonokról, a fogyatékosok 
sportvilágáról Szabó László, az MPB és a FODISZ elnökének pre -
zentálásában, majd Lengyel Zsófi, világbajnoki bronzérmes para-
triatlonista, látássérült parasportoló mesélte el saját személyes 
történetét és azt, hogy mit jelent számára a sport, a paralimpia. A 
diákok kérdezhettek is a vendégelőadóktól, majd óra végén a fris -
sen megszerzett tudásról rögtön számot is adhattak a résztvevők 
egy tematikus online teszt kitöltésével, elismerésként végül oklevelet 
kaptak a szervezőktől. 

A kezdeményezés értékes, hasznos tudásanyag átadását tette le -
hetővé a parasportról és a fogyatékosok sportvilágáról online for -
mában. Az órán olyan tudást, ismeretet kaptak a fiatalok, amellyel 
közelebb kerülhettek a fogyatékos emberek, különösen a sportolók 
világához, és ki derült, hogy miért igaz az a szlogen: „Fogyatékosnak 
lenni nem azt jelenti, vesztesnek lenni!” 

 

Bodnárné Németh Katalin 
szaktanár 
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 Új ivókúttal bővült  
az iskola udvara szeptemberben 
 

Örökös ökoiskolaként már évek óta 
nagy gondot fordítunk a víztakarékos -
ságra, ezért a csapokat perlátorral szerel -
tük fel. Gondolataink találkoztak a 
Zalavíz Zrt-vel, hiszen évek óta odafi-
gyelnek a felnövekvő nemzedék taka -
rékos vízhasználatra való nevelésére 
és a csapvíz fogyasztásának népszerű -
sítésére. Egy project keretében a 
„Víziközmű szemléletformálás a fen-
ntartható vízgazdálkodásért a Zalavíz 
Zrt. ellátási területén!” címmel tanulmányi versenyt hirdettek, 
melynek fődíja egy Csongor nevű ivókút volt.  

A víz világnapja alkalmából minden osztály természetismeret, 
etika vagy osztályfőnöki órán egy kisfilmet nézett meg, ami után 
egy tesztet kellett kitölteni a gyerekeknek a víztakarékossággal, az 
ivóvíz minőségével, a szennyvíztisztítás lépéseivel kapcsolatban.  

Az iskolánk valamennyi diákja kitöltötte 
a kérdőívet, s a legtöbb helyes választ a mi 
tanulóink adták. A gyerekek az udvaron el-
helyezett ivókúttal megtanulják, hogy ne 
palackos vízzel, hanem inkább csapvízzel 
oltsák szomjukat, ezáltal csökkentik a 
műanyag felhasználást és hulladékkezelést. 
S nem utolsó sorban felhívja a figyelmet a 
víztakarékosságra is, hiszen az egyik legfél-
tettebb kincsünk a tiszta víz.  

Domján Anita 
biológia-környezetvédelem szakos tanár 

 

Vöröskeresztes alapszervezet  
tevékenysége a covid idején 

 

A szervezet működésével legfontosabb nevelési célunk tanulóink 
társadalmi szerepvállalásra, szolidaritásra nevelése, valamint, hogy 
megtapasztalják az önzetlen segítségnyújtást. 

Az immár 6. éve működő vöröskeresztes alapszervezetünkben 
az elnöki tisztséget jómagam, Salamon Edit, a titkári feladatokat 
Mánfay Erzsébet látja el, Molnár Andrásné, Domján Anita és 

Horváth Zsoltné pedig vezetőségi 
tagként segítik a munkát. Meg -
tisztelő volt számomra a 2021. évi 
megyei tisztújításon a megyei veze -
tőségi taggá választásom. 

Fő feladatunk az évi két véradás 
megszervezése, amelyet az idén 
rendhagyó módon három alkalomra 
tudtuk  bővíteni.  

A világjárvány az iskolai vörös -
keresztes tevékenységünket is áta-
lakította, beszűkítette.  

2021. első felében az iskolát is 
érintő kormányzati intézkedések 
nem tették lehetővé a helyben meg-
tartható véradásokat. A szokásos 
versenyt most is meghirdettük az 

osztályok között. Június 10-én a Területi Vérellátóba szóló véradási 
felhívásunkra az 1. b osztály szülői közössége fogott össze, s lett 
nyertese a versenynek.  

Szeptemberben a járványügyi intézkedések már lehetővé tették 
az iskolai helyszínen való véradást. Így került sor a második vér -
adásra. Bár a véradók száma nem érte el a korábbi évek részvételi 
számát, de a 31 fő véradó a járványügyi helyzet közepette kiemelkedő 
eredménynek számít! A nyertes ismét az előző osztály lett, akik 
ebben a tanévben már a 2. b osztály. 

December 1-jén került sor a harmadik véradási akciónkra, 
amelyet újra külső helyszínen, de már itt Andráshidán szervezhettünk. 
Ez alkalommal az 1.a osztály bizonyult a versenyben a legaktívabbnak, 
ők mehetnek fürdőzni a tavasszal, amennyiben a járványügyi 
helyzet lehetővé teszi. Köszönjük Flaisz Gergőnek, a Keresztury 
Dezső Városi Művelődési Központ igazgatójának, Léder Anitának, 
az Andráshidai Művelődési Ház  művelődésszervezőjének, valamint 
a civil szervezeteknek, hogy a Közösségi házban megrendezhettük 
a véradást! 

A járvány és a kihelyezett helyszín ellenére elégedettek lehetünk 
a eredménnyel. Köszönöm a részvételt a véradóknak! Köszönet az 
együttműködésért, a véradások megszervezéséért a kollégáknak, a 
szülőknek, a település segítő lakóinak! Kiemelt köszönetet mondunk 
Domján Istvánnak, Andráshida városrész önkormányzati képviselő -
jének, intézményvezetőnknek a szervezet munkájának támogatásáért, 
a véradásokban való önzetlen részvételéért! 

További örömünk, hogy a járvány miatt bekövetkezett másfél 
év szünet után ismét elindulhatott az elsősegélynyújtó szakkörünk 
Bereczkné Bajsz Judit iskolai védőnőnk vezetésével. Bízom benne, 
hogy a tavaszi területi versenyen iskolánk csapata is részt vehet. 

Örömmel fogadjuk a további tagok csatlakozását, mivel a tag -
díjak 60%-át az alapszervezet által szervezett programokra, jutal-
mazásokra fordíthatjuk. A nyertes osztályok díjazását is a befizetett 
tagdíjakból fedezzük. 

Salamon Edit 
intézményvezető-helyettes, vöröskeresztes elnök 

 

2021. év rendezvényei 

 

• Újévi köszöntő 
• Fórum a leendő elsős szülőknek – beiskolázási program 
• Kultúra napja 
• Farsang az osztályokban 
• Curie környezetvédelmi verseny területi döntő 
• Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 
• Március 15-i ünnepély 
• Digitális oktatás 
• Költészet napja 
• Föld napi megemlékezés 
• Te szedd! – szemétszedési akció 
• Diák önkormányzati nap  
• Ballagás és bizonyítványosztás 
• Takarítási világnap: PET, aludoboz-, papír-  
    és elektronikai hulladékgyűjtés 
• Állatok világnapja 
• Megemlékezés az aradi vértanukról 
• Földünkért világnap, udvartakarítás 
• 1. osztályosok virágültetése 
• Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről 
• Öveges-hét 
• Adventi gyertyagyújtás 
• Mikulás 
• Karácsony az osztályokban




