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Igazgatói köszöntő 

 

Tisztelt Olvasók! 
„Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe 

sikerüljön, s időtlen ragyogással kápráztassa 
és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, 
a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell va-
lami más is.” 

Márai Sándor szavaival köszöntöm a Zala-
egerszegi Öveges József Általános Iskola 18. 
alkalommal megjelenő „Iskolai Hírmondó” kiadványának olvasóit. 

Megszokott hagyománya intézményünknek, hogy visszatekintünk 
az elmúlt év történéseire. A 2022-es évben, az immár 138. tanévét 
megélő andráshidai iskolánk a pandémiás időszakot követően ismét a 
korábban megszokottak szerint tervezhette és végezhette nevelő-oktató 
munkáját. 

Az elmúlt időszakban – a korábbi évekhez hasonlóan – igyekeztünk 
az iskolánkba járó gyermekek számára a legtöbbet, a legjobbat adni. 
Mégis a vírusos helyzetben sokszor kellett falakba ütköznünk, sok 
mindent másként, vagy éppen sehogy sem csinálni. Öröm számunkra, 
hogy ha lassan is, de újra meg tudtuk szervezni mindennapjainkat, 
megfelelve a szokásainknak, a jól bevált rendszerünknek, a Pedagógiai 
Programunkban megfogalmazottaknak. 

Mi is lehet egy - a hivatásának élő - pedagógus számára a legfon-
tosabb, mint értéket, tudást, neveltséget adni tanítványainak. Olyan 
alapot biztosítani nekik, amely egy életen át elkíséri, amely egy életen 
át erőt, tartást, útmutatást ad számukra. 

Nem véletlen az idézetválasztásom, amelyben Márai Sándor az al-
kotásról fogalmazza meg gondolatát. Mi szükséges még a „remekbe 
szabott alkotáshoz”?  

Az iskola viszonylatában egy olyan közösség, amelyet mind a diák 
és családja, mind a hivatását nap, mint nap gyakorló pedagógus és az 
ő munkáját segítők magukénak éreznek. Úgy gondoljuk, hogy a mi 
iskolánk közössége teljes mértékben megfelel a Márai-féle hiányzó 
láncszemnek. 

A közösségünk kohézióját mi sem tükrözi jobban, hogy a nehézsé-
gek (pandémia) közepette, s a felszabadultabb időszakban is egység-
ben tudott maradni.  

Iskolánk pedagógusai a szülői közösséggel, a családokkal egymást 
segítve valósította meg a nevelési-oktatási feladatait. Segítették még 
a munkánkat a helyi civil közösségek, a Keresztury Dezső VMK And-
ráshidai Művelődési Háza munkatársai, a hitoktatók, néptánc tanárok, 
a Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusai, a sport és szakkörvezetők. 

A közös munkát tanulóink sikeres tanulmányi, sport, művészeti 
eredményei koronázták meg. Nagy öröm számomra, hogy az év fo-
lyamán sok kis- és nagydiákot részesíthettem dicséretben. Több nyol-
cadik osztályos tanulónk a hagyományoknak megfelelően a 
ballagáskor vehette át a megérdemelt kitüntetését, s került fel az iskolai 
dicsőségtáblára.  

Sikeresen zajlottak a továbbtanulások, s a beiskolázási programja-
ink is. Utóbbi eredményeként sok család ismerkedett meg intézmé-
nyünkkel, s választotta gyermeke számára az alapfokú oktatás 
helyszínéül. 

Köszönetemet szeretném ezúton is kifejezni a nevelő-oktató mun-
kánkat mindenkor segítő Zalaegerszegi Tankerületi Központnak, Za-
laegerszeg város vezetésének, alapítványunknak, a minket támogató 
szülőknek, családoknak, cégeknek, vállalkozásoknak.  

„Nem lehet hinni egy jobb világban; ha nem javítjuk meg az egyént.  
Hogy ezt a célt elérhessük, mindenkinek tökéletesíteni kell önmagát, 

hogy kivegyük részünket ezzel az emberiség általános életében a reánk 
eső felelősségből - mert különös kötelességünk, hogy segítsük azokat, 
akiknek a legtöbbet használhatunk.”  

Marie Curie gondolataival kívánok az előttünk álló évre örömteli, 
színvonalas munkát, jó egészséget, jó hangulatú, felejthetetlen rendez-
vényeket az intézmény egész közösségének, a minket támogatóknak! 

 
Domján István 

Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola  
intézményvezetője 

Domján István

Tankerületi Központ  
köszöntő 

 

Tisztelt Olvasók! 
Az újévi ünnepi köszöntők hosszú évtize-

deket felölelő hagyományokra tekintenek 
vissza számos országban. Függetlenül attól, 
hogy az újévi beszédek, a világ mely táján ol-
vashatók vagy hangzanak el és mely közös-
séghez szólnak, a szokásos emelkedett hangú 
jókívánságok mellett általában két visszatérő 
tartalmi elemből tevődnek össze. Az egyik a 
magunk mögött hagyott esztendő legjelentő-
sebb történéseiről, tanulságok levonásáról, a 
másik az újév feladatairól szól.  

Az intézmény, a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 
közvetlen évértékelését és jövőben feladatainak meghatározását 
megteszi intézményvezető úr, Domján István. Engedjék meg 
nekem, hogy inkább tágabb környezetünk értelmezésében tekintsek 
vissza a múltra és tűnődjek kicsit a jövőn. 

Alig hagytuk magunk mögött a számos áldozatot követelő 
Covid19 járványt, a 2022-es év elején egy szomszédos országban 
háború robbant ki. Ez, a mai napig tartó hadviselés tulajdonképpen 
az egész világra hatással van.  

Átszövi mindennapjainkat, hiszen mindnyájan megtapasztaljuk 
inflációs hatásait, energiára gyakorolt következményeit, az élelmi-
szeripar nehézségeit. 

Ezekben a vészterhes időkben mindennél nagyobb szükség van 
az egymásra figyelésre, az empátiára, a türelemre. Az iskoláknak, a 
pedagógusoknak most még inkább, szinte második otthont kell biz-
tosítani a gyermekek számára, hiszen sokszor a „jótékony” ho-
mályba merülnek családi nehézségek. Az állam, általa a tankerületi 
központok és az általuk fenntartott köznevelési intézmények leg-
fontosabb kötelezettsége maga a „GYERMEK”. Az ő biztonságuk 
megteremtése, a fejlődésre való lehetőség biztosítása, a tudás meg-
szerzésének kísérete. A gyermekeinkbe fektetett idő, energia és erő-
források a záloga, hogy a jövő nyerteseivé váljunk.  

Kívánom, hogy az elkövetkezendő évben pedagógusoknak, diá-
koknak, szülőknek, az intézmény minden dolgozójának egyaránt le-
gyen akarata, türelme, kitartása és egészsége a közös jövőnk 
megalapozásához. 

 

„Legyen most kevesebb a kérdés és több az elfogadás, kevesebb 
a kétely és több a bizalom!” 

 

Áder János szavaival kívánok az új esztendőre egészséget, sike-
reket, nyugalmat, békét! 

 
 

Kajári Attila 
Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója

Kajári Attila
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Polgármesteri  
köszöntő 

 

Tisztelt Olvasók! 
 
„Gyökértelen az írás, a szó nyomán szer-

zett tudás, ha hiányzik az alap: a szemlélet, 
a tapasztalat.” 

 
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a zalaegerszegi Öveges 

József Általános Iskola Hírmondó című kiadványának valamennyi 
Olvasóját, minden kedves Pedagógust, Szülőt és Diákot az intéz-
mény névadójától kölcsönzött gondolattal, mely tulajdonképpen 
akár mottója is lehetne az intézménynek. A tenni akarás, az értékte-
remtés átszövi az iskola mindennapjait, a pedagógusok a kötelező 
tananyagon túl, sok egyéb szellemi és kulturális kincseinkkel is 
megismertetik a padokban ülő fiatalokat. Arra törekszenek, hogy 
átörökítsék rájuk az elődök által felhalmozott ismereteket, tapasz-
talatokat. Jól tudják, hogy nem mindegy, milyen közegben, környe-
zetben cseperedik, eszmél a gyermek, hiszen az megha tározza 
későbbi szemléletmódját, olykor akár egész felnőtt létét. 

 
Az örömmel szerzett, sokrétű tudás birtokában színesebb, kalan-

dosabb lesz az út is, melyet az ember élete során bejár, hiszen min-
dig is nyitott, kíváncsi lesz a világra, mely körbeveszi. Tudják ezt 
az Andráshidán katedrára lépő oktatók is, ezért teremtenek változa-
tos, élményekkel teli mindennapokat az osztálytermek falai között. 
A testület munkája különösen elismerésre méltó a mögöttünk ha-
gyott esztendők komoly kihívásai ismeretében. Minden nehézség 
ellenére rengeteg program szolgálta és szolgálja továbbra is a tudás 
átadásán, illetve megszerzésén túl a hagyományok tiszteletét, és 
mindezzel együtt a közösségépítést.  

 
Andráshida a zalai megyeszékhely egyik leggazdagabb történeti 

és kulturális tradícióit magénak tudó városrésze, ahol megannyi kö-
zösségformáló rendezvény színesíti a hétköznapokat. Miként a vá-
rosrész hat az oktatási intézmény szellemiségére, úgy az iskolai lét 
is túlmutat a tanórák megkívánta kötelezettségeken. Az iskolában 
nem feledkeznek meg a környezetvédelemről, de az önzetlenségről, 
a másokról való gondoskodás jelentőségéről, a jótékonyságról sem. 
Felsorolni is lehetetlen, mi mindennel gazdagodhatnak az andrás-
hidai iskola tanulói! 

 
A diákok évről évre megmutathatják, mire képesek, miben a leg-

tehetségesebbek. Tantárgyi versenyek, szakköri foglalkozások sar-
kallják mindannyiukat arra, hogy minél több tudást szerezzenek. E 
tudás birtokában pedig, ezt mutatják eredményeik, az iskolán kívül 
is megállják a helyüket, a városhatáron túlra is viszik az intézmény, 
és ezzel együtt Zalaegerszeg jó hírét.  

 
Nem kívánhatok mást az előttünk álló esztendőre, mint jó egész-

séget, hiszen az Öveges József Általános Iskolában, úgy vélem, 
minden más adott a sikeres munkához! 

 
  
 

Balaicz Zoltán 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  

polgármestere 

„Nyisd fel a szemeidet és láss!” 
 
Amikor megkértek erre a cikkre, kavarog-

tak a gondolatok a fejemben. De néhány óra 
leforgása alatt kikristályosodott, hogy miről 
szeretnék írni. Az egyik inspirációm ehhez az 
íráshoz a Szombathelyi Egyházmegye egyik 
kiváló, szent életű példaképe, Batthyány-
Strattmann László. A másik, Ferenc pápa egy, 
fiatalokhoz (de nem kizárólag fiataloknak!) 
szóló beszéde, melyből alább szeretnék 
idézni is. 

Az idén 20 éve boldoggá avatott herceg 
Batthyány-Strattmann László szemorvos írá-
sának címe a fenti, melyet kis füzetként a meggyógyított betegeinek 
adott. Róla úgy beszéltek, mint herceg az orvosok között és orvos a 
hercegek között. Érdemes megismerni az életét! Ha sikerül, vala-
milyen formában megpróbáljuk beépíteni a gyerekekkel való fog-
lalkozásokba az ő példáját. Joggal teheti fel az Olvasó a kérdést: 
„Rendben, de mi köze ennek egy iskolaújsághoz?” Megkísérlek erre 
választ adni ezekben a sorokban. 

Fontos érzékszervünk a szemünk. A vak ember nagyon sokat 
tudna erről mesélni. „A szem a lélek tükre” – tartja a mondás. De 
csak akkor látjuk a másik ember szemét, ha belenézünk. Ferenc 
pápa december 15-én egy csapat fiatalnak többek között ezeket 
mondta: „A szemünk arra való, hogy örömet sugározzon, nem pedig 
arra, hogy egy virtuális világra tapadjon. Az önmagukba fordulás 
ugyanis komoly veszélyt jelent a mai fiatalok számára: a telefonké-
pernyőre tapadva töltik el gyakran egész napjaikat… Isten azért te-
remtette a szemünket, hogy a másokét nézzük, másokra figyeljünk. 
Nem azért teremtette, hogy egy virtuális világot bámuljunk, amit a 
kezünkben tartunk, hanem hogy az égre, Istenre emeljük tekintetün-
ket, és a mellettünk élők szemébe nézzünk. A tekintetünk, a szemünk 
közvetíti a Jézussal való találkozás örömét, azt a barátságot, amely 
átalakítja életünket… Mert, kedves fiúk és lányok, Jézust követni 
gyönyörű dolog: Csodálatos dolog felfedezni azt a boldogságtervet, 
amit ő kigondolt nekem, neked, mindenkinek. Nagyszerű dolog fel-
fedezni azt a rengeteg ajándékot, melyeket nagylelkűen ad nekünk, 
mindazt a meglepetést, amelyek csodával és reménnyel töltik meg 
életünket, amelyek szabaddá és boldoggá tesznek bennünket.” 

 

Február 22-én elkezdődött az idei év nagyböjtje. Bár már tart 
egy ideje, de talán még nem késő egy jó elhatározást tenni: én az 
idei nagyböjtben szeretném felfedezni a másik emberben Jézust. 
Abban, aki rámszorul. Abban, akinek talán most nem az öröm csil-
log a szemében. Szeretnék neki segíteni, hogy a Jézussal való talál-
kozás örömét újra meg tudja élni. Szeretném meglátni Isten 
csodálatos ajándékait! Ezt a gyakorlatot szabad folytatni nagyböjt 
után is! 

 

Szeretnék visszatérni egy gondolat erejéig Isten barátjára, a bol-
doggá avatott szemorvosra, aki nemcsak a beteg szemeket gyógyí-
totta, hanem arra is gondja volt, hogy a hit szemeit gyógyítsa, és 
nyitogassa azokat Isten titkaira. Szeretnénk mi, hitoktatók is a hité-
lettel kapcsolatos foglalkozásokkal, eseményekkel és az órákon a 
történetekkel, egyháztörténelmi ismeretekkel, az olykor talán nehe-
zen megtanulható anyagrészekkel elősegíteni, hogy ne csak néz-
zünk, hanem lássunk is! 

 
 

Gyöngyös Balázs atya 
hitoktató

Balaicz Zoltán

Gyöngyös Balázs 
atya
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Elköszönő  
a nyugdíjba vonuló kollégáktól 
 
2022. decemberében két kollégánk is nyugdíjba vonult. 
Salamon Edit a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 

tanítójaként 1978 óta intézményünk munkatársa. 
1981-ben szerezett tanítói diplomát és könyvtár szakkollégiumi 

képesítést a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
tanító szakán, levelező tagozatán. 

2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsgát tett. 

2015-ben Pedagógus II. fokozatot, majd 2018-ban Mesterpedagó-
gusi címet szerzett. 

1978-tól képesítés nélküli óvónő az Andráshidai Általános Iskola 
és Napköziotthonos Óvodában. 1979-től képesítés nélküli tanító az 
Andráshidai Általános Iskolában, (1984-től az Öveges József Álta-
lános Iskolában). 1989-től igazgatóhelyettes, attól az évtől kezdve, 
melytől intézményünk Öveges József Általános Művelődési Központ-
ként működött, amelyben az általános iskola intézményegység-
vezetője, általános igazgatóhelyettesi feladatot látott el. Közben 
2007. szeptember 4-től 2008. január 4-ig megbízott igazgatóként 
irányította az intézményt. 2008. január 4-től korábbi munkakörét 
folytatva az általános iskola intézményegység-vezetője, általános 
igazgatóhelyettes. 

2013. január 1-től 2022. június 15-ig intézményvezető-helyettes. 
 

Kitüntetésekkel ismerték el szakmai tevékenységét: 
• 2019. A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége 
     „Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés bronz fokozata. 
• 2016. A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége  
     „Az Év önkéntese" kitüntetés. 
• 2006. Főtanácsosi cím.  
• 2002. Kitüntető elismerés pedagógiai, módszertani pályamunkáért.  
• 2000. Kitüntető elismerés pedagógiai, módszertani pályamunkáért.  
• 1990. Miniszteri dicséret. 
• 1990-ben „Miniszteri dicséret” kitüntetés 
 

Társadalmi feladatokat is ellátott. 
2015-ben a Zalaegerszegi Öveges Iskola Vöröskeresztes Alap-

szervezetének megalakítása, a titkári, majd elnöki feladatok ellátása, 
karitatív tevékenység koordinálása, véradások szervezése, egészség-
nevelési feladatok irányítása, a tanulók, a szülők, a városrész lakos-
ságának bevonásával a társadalmi szerepvállalás segítése. 2021-től 
a megyei vezetőség tagja. "Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány" 
kuratóriumának tagja volt 1998-2015 között. 

Publikációkkal tarkította szakmai munkáját. 
A 17. éve „Iskolai Hírmondó” címmel megjelenő kiadványt 

kezdetben felelős kiadóként felügyelte, majd rendszeresen cikkeket 
írt a kiadványba. Pályamunkákat készített a Zala Megyei Közoktatási 
Közalapítvány kiírására, 2000-ben „Alapkészségek vizsgálata az 
alsó tagozaton” címmel, elismerésre méltónak minősítették és 3. 
helyezésben részesült. 2001-ben „A menedzserszemléletű iskola-
vezetés” címmel szintén 3. helyezett lett. 2002-ben sikeres szak-
dolgozatot írt „Az Informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei 
az Öveges József Általános Művelődési Központban” címmel.  

 

Pályázati tevékenysége közül a legutóbbiak: 
- „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés” 
- HATÁRTALANUL! 
- „Öveges Sportágválasztó” 
- „Digitális környezet a köznevelésben” 
- Oktatási Hivatal MaTalent – programja 

- Tehetségek Magyarországa_Csoportos tehetségsegítő tevékenység 
- BIG inn AT-HU határon átnyúló pályázat 
Igazgató-helyettesi, majd intézményvezető-helyettesi státusza, 

1989 óta fogva töretlen. Nagyfokú toleranciáját, alkalmazkodó 
képességét bizonyítja, hogy valamennyi egymást követő igazgatóval 
megtalálta a közös hangot, s eredményes volt szakmai együttmű-
ködésük.  

Edit nem csupán az alsó tagozatot irányító helyettes, hanem 
tanítónő és a matematika tehetséggondozó szakkör, valamint a 
matematikát tanítók szakmai csoportjának elismert vezetője is volt. 
Elkötelezett tehetséggondozó munkájának köszönhetően tanítványai 
városi, megyei, országos versenyeken is kimagasló eredményeket 
értek el, melyekkel intézményünk hírnevét öregbítették. Mesterpedagó-
gusi tevékenységének köszönhetően 2018-ban intézményünk elnyerte 
a regisztrált tehetségpont címet, majd 2020-ban teljesítettük az 
akkreditált tehetségpont feltételeit. Innovatív tevékenységét számos 
program bizonyítja. Többek között a beiskolázási program, az 
Öveges-napok rendezvényeinek bevezetése, megújítása. Tudás-
megosztó tevékenységét igazolja, hogy a projektjeink megvalósítását 
egészségfejlesztési témanapok, sportágválasztó programok, véradások 
- a tantestült tagjainak, a helyi civil- és szakmai szervezeteknek a 
bevonásával munkálkodik. Tevékenysége iskolánkban, továbbá Za-
laegerszeg Andráshida város részében rendezvényeink színvonalas 
lebonyolítása során a kezdetektől hasznosul. 

Kolléganőm munkájára az igényesség, a nagyfokú teherbírás, az 
innovatív gondolkodásmód és az önzetlen segítőkészség jellemző. 
Munkáját a szülői közösség kezdetektől elismeri. Volt és jelenlegi 
tanítványai szeretettel és bizalommal fordulnak hozzá. 

Salamon Edit 44 éves kiemelkedő szakmai munkája, csaknem 
33 éves töretlen vezetői megbízatása kellően igazolja, hogy magas 
szintű tevékenységet végzett intézményünkben. A tantestületünk 
számára példaértékű elhivatottsága, kitartása. 

 

Eddigi munkásságából kiemelném: 
• példaértékű tanítói és tehetséggondozó tevékenységét, 

• szakmai tudását, pedagógiai és szaktárgyi felkészültségét, 

• rendszeres publikációit, 

• iskolai alapdokumentumok, szabályzatok elkészítését, 

• elemző-értékelő feltáró munkáját, 

• továbbképzések szervezését, 

• közéleti szerepvállalását civil és szakmai szervezetekkel, 

• szakmai alapokon nyugvó empatikus vezetői magatartását. 
 

Edit kiváló példakép volt számomra, utódaként igyekszem, 
méltó lenni arra, hogy folytassam az általa felépített és alkalmazott 
vezetési rendszert.  

 
Császár Erika  

szakmai tevékenysége, életútja: 
 

Az érettségit követően 1982-ben a közigazgatásban helyezkedett 
el a Zalacsébi Községi Közös Tanácson. Pedagógus pályáját 1983 
szeptemberében képesítés nélküli nevelőként kezdte a Zalalövői 
Általános Iskolában. Ezt követően a Bagodi Napköziotthonos 
Óvodában dolgozott. Innét a pacsai, majd pedig az alsónemesapáti 
általános iskolába került.  

Közben levelező tagozaton elkezdte főiskolai tanulmányaimat a 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakán Szombathelyen, 
ahol 1988-ban tanítóként diplomázott. 

1988 őszétől 1992 augusztusáig a Zalalövői Általános Iskola 
Vaspöri Tagiskolájában tanított. 1992 óta, azaz 30 éve andráshidai, 
azaz Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola tanítói állását 
töltötte be. Pályája során folyamatosan képezte magát.  
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Az Andráshidai Művelődési Ház  
munkája karöltve az iskolával 
 

Andráshida városrész Zalaegerszeg peremén húzódik, a város-
központba tanítási időben bonyolult az eljutás, az ottani kulturális 
paletta innen nehezen elérhető. Az Öveges József Általános Iskola 
legfontosabb nevelési elve a gyermekközpontúság, s a fiatalok sze-
mélyes adottságaihoz igazodó fejlesztőmunka tele szeretettel, oda-
figyeléssel. Az „Öveges suli” erénye ez, itt mindenki ismer 
mindenkit, ez az a hely, ahol a nyolcadikosok visszajárnak az alsós 
tanító nénikhez, hogy elújságolják, ha valami jó történik velük. 

A tanulás, a tudás megszerzése fontos dolog, de nem minden. A 
minőségi oktatáshoz hozzátartozik a szabadidő hasznos, tartalmas 
eltöltése is. A tanulás mellett fontos a személyiségfejlesztés, az ön-
ismeret, a készségfejlesztés, a tehetségek felismerése, fejlődése... 
Minden kisgyerek jó valamiben (a tanuláson kívül is), a mi felada-
tunk annak segítése, hogy minél több lehetőséget kapjanak azon te-
rületek megtalálására, ahol sikeresek lehetnek. A sikerélmény 
nagyban hozzájárul az egészséges, boldog személyiség kialaku-lá-
sához. Minden gyereknek fontos, hogy alkalom adtán színpadon áll-
hasson, hogy megtapsolják, egy kiállítás megnyitóján őt ünnepeljék, 
vagy akár egy általa készített kedves tárggyal meglephesse szeret-
teit. A sikerélmény, a boldogság a leginkább motiváló erő, ami alap-
vető szükséglet az egészséges felnőtté váláshoz. 

Fontos ez az iskolai oktatómunka mellett is. Az iskolavezetés az 
Andráshidai Művelődési Házzal karöltve minden lehetőséget meg-
ragad, hogy helybe hozza a kultúra ezen területeit. Évek óta folyik 
helyben pl. zeneiskolai és néptánc oktatás, vagy a sokféle sportolási 
lehetőség mellett pl. judo oktatás. Az Andráshidai Műve-lődési Ház 
is ezt egészíti ki, ilyen a mozgásos kötélugrás tanfolyam mellett az 
akrobatikus rock and roll, vagy az agyat tornáztató sakk szakkör. 
Ezek a lehetőségek évek óta működnek, de a Covid miatt hónapokig 
le kellett állnunk. 2022-ben újra kellett gondolnunk, s az alapoktól 
újra építeni mindent. Az elmúlt két év alatt a gyerekek elmaradoz-
tak, fellépési lehetőség nem nagyon volt, mivel a programokat is 
csak hellyel-közzel tarthattuk meg. A nagyok haladó csoportjai vi-
szont megerősödtek, s most erre építve fejlesztjük fel a kicsik kezdő 
csoportjait is. Jelenleg a kötélugrás, a rockis csoport is 20-30 fővel 
rendületlenül, egyre népszerűbben működik. 

Játszóházi foglalkozásainkon a kreativitás és vizuális fejlesztés 
mellett az ajándékkészítés, tárgyalkotás öröme is fontos. A nagy-
rendezvények játszóházai mellett tavasszal és ősszel minden alsós 
tanuló számára tartunk foglalkozást, ami nagyon népszerű. 

A kultúrához tartozik a történelmi megemlékezések méltó ün-
neplése is, amikor a felnőtt fellépők mellett minden alkalommal a 
diákok is közreműködnek. 

A művelődési ház feladata kulturális események rendezése is, 
ahol a helyi csoportok is bemutatkozhatnak. 2022-ben ilyen volt pl. 
a Szent Iván-éji mulatság, vagy a Mindenki Karácsonya, ahol a gye-
rekek a  felnőttekkel együtt, az óvodás kortól a szépkorúig mindenki 
színpadra léphet, unoka, nagyszülő egyaránt. 

2022-ben újra sikerült zenés Télapó koncertet tartanunk, ahol 
közel 250 gyerek várhatta boldogan a Mikulást, s 2 alkalommal if-
júsági komolyzenei koncerten is megfordult a tanulók nagyobb része. 

Az év legszebb ünnepe a Mindenki Karácsonya. Az utóbbi évek-
ben akadoztak a művelődési ház megjelenési lehetőségei, ennek el-
lenére az ünnepségen rengetegen részt vettek, óvodások, iskolások, 
felnőttek, családok egyaránt. 

A célunk 2023-ban is változatlan, kultúrát közvetíteni a legszéle-
sebb korosztálynak, s a kulturális igényességet megalapozni a legfia-
talabbaknál! Ebben az iskola vezetése maximálisan támogató, a szülők 
pedig partnerek. Ezért is jó az „övegesi közösség” tagjának lenni. 

Léder Anita - művelődésszervező  
Keresztury Dezső VMK, Andráshidai Művelődési Ház 

 

Egy különleges nap  
az óvodában 
 

Óvodásaink érzelmi életében  meghatározó szerepet töltenek be 
az ünnepek. A várakozás, a közös készülődés izgalma, a tervezgetés 
és a megvalósulás örömforrás a gyermekek számára. Nemzeti és 
népi kultúránk értékeinek megismertetése óvodai nevelésünk fontos 
pillére. Valljuk, hogy a népi jeles napok, néphagyományok óvodá-
ban történő megismertetése, átörökítése meghatározó szerepet ját-
szik a gyerekek további életében. 

 

„A hagyomány mélységes mély kút: az emberi élet forrása. Az 
ember csak e kút vizével betöltekezve lehet azzá, amivé lennie kell.”  

(Végh Attila) 

3 évig 1-1 osztály számára német nyelvet is tanított. ECDL vizs-
gájának köszönhetően az alsó tagozaton informatikát is taníthatott. 
11 évig látta el az iskola tankönyvfelelősi feladatait. 2 tanéven át 
részt vett az OFI kísérleti tankönyveinek kipróbálásában, véleményezte 
azokat. Az iskola nyertes pályázatainak megvalósításában is aktívan 
közreműködött.  

A rendszerváltás környékén, amikor eltörölték az orosz nyelv 
kötelező tanulását, 3 évig 1-1 osztály számára német nyelvet is 
tanított. Ezt, az tette lehetővé, hogy elvégezett egy, elsősorban 
általános iskolai orosztanárok számára tartott (az átképzésre 
felkészítő) német nyelvtanfolyamot a Zala Megyei Pedagógiai 
Intézet Szervezésében. 

Pályája során mindig nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra 
(Olvasóklub néven szövegértést fejlesztő szakkört vezetett), tanít-
ványai szép eredményeket értek el megyei szövegértési, városi 
helyesírási, szépírási, mesemondó versenyeken valamint a Curie 
Környezetvédelmi versenyen.  

Osztályfőnökként bábszínház-, színház- és múzeumlátogatások, 
az osztálykirándulások megszervezését rendszeresen vállalta.  

2016-ban sikeres Pedagógus II. minősítő vizsgát tett. 

A pedagógus hivatáshoz kapcsolódóan lakóhelyén, Zalaszent-
györgyön működő Gyertyafény Kórus Alapítvány munkáját több 
éven át segítette. 

 

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

Horváth Katalin 
Intézményvezető-helyettes 
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„Kezdődik az iskola,  
csak aszondom” 

 
Weöres Sándor versének két sora a 2022/2023. tanév szeptem-

berében is teljesült: elkezdődött az iskola a legfiatalabb tanulóknak, 
az elsősöknek is. 

Ismét két osztály kezdte meg az első évfolyamon a munkáját a 
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolában.  

Az 1.b osztályba 25 tanuló jár, osztályfőnökük Tubolyné Hart-
mann Éva. Az 1.a osztályba beíratott 27 tanuló osztályfőnöke Szeke-
resné Simon Mária. Kovács Bettina tanítónő tanít mindkét 
osztályban. Napközis foglalkozásokat az a osztályban Nagy Gézáné, 
a b osztályban Gerencsér Mária tartanak. 

Az osztályokban Vaskiné Paksa Márta és Farkas Gabriella segíti 
a gyerekeket és ezáltal a tanítónők munkáját pedagógiai asszisztens-
ként. 

De haladjunk csak sorban, hogyan is kezdődött? 
Intézményünk sokat tesz azért, hogy a körzetünkhöz tartozó, va-

lamint a körzetünkön kívülről érkező leendő első osztályosokat és 
a tanulók szüleit megismertesse az intézményben folyó nevelő-ok-
tató munkával. 

2022. január 27-én még online formában tarthattunk szülői fó-
rumot. Az intézményvezető, az alsó tagozaton intézményvezető- he-
lyettes és a két osztályfőnök válaszolt a szülők feltett kérdéseire. 

2023. február 26-án aztán már jelenléti formában fogadhattuk az 
ovisokat és szüleiket az iskolában az ovis szombat rendezvényén.  

Először egy műsort láthattak a vendégek, akiket a negyedik a 
osztályosok esernyős táncukkal, nyelvi tagozatos diákjaink és az 
énekkar énekkel köszöntött. 

Itt került sor az „Iskolás leszek” 
címmel meghirdetett rajzpályázatunk 
eredményhirdetésére. A beérkezett 
rajzok készítőit jutalmaztuk is. Az ér-
tékelés Simon József rajz szaktanár, 
Mánfai Erzsébet tanítónő és Molnár 
Andrásné a művészeti munkaközös-
ség vezetőjének volt a feladata. A mű-
veket a kis alkotók szeptemberben 
saját osztályuk faliújságján láthatták 
viszont. 

Az iskolalátogató program a ha-
gyományokhoz híven az intézmény-
ben, különböző helyszíneken került 
megrendezésre. 

Igazi kalózos kalandozás volt! A 
gyerekeknek térképpel a kezükben 
kellett kincsekre vadászniuk. Közben 

Iskolai Hírmondó
Fontos, hogy a gyermekek megismerjék elődeik szellemi, anyagi 

kincseit, és ezeket a kincseket ne csak megismerjék, hanem meg is 
becsüljék. Az óvoda az a hely, ahol játékosan, sok öröm és kacagás 
közepette lehet ezeket a kincseket átadni. A néphagyo-mányok által 
a gyerekek felfedezik környezetüket, a mondókákon, népi rigmu-
sokon, verseken, népi gyermekjátékokon keresztül pedig megisme-
rik és megszeretik a népi hagyományokat. Szerzett élményeket, 
ismereteket a gyerekek meg is próbálják átadni szüleiknek. Legtöbb 
ünnepet maga az otthoni ünneplés tesz teljessé. (Karácsony, Húsvét 
stb.)  

Vannak olyan jeles napok, amelyeket a mai szülők kevésbé is-
mernek. A gyerekek segítségével szeretnénk ezekkel is megismer-
tetni őket. Így tettünk Márton napján, amikor a szülők, családok 
részvételével lámpás felvonulást szerveztünk.  

A gyerekek már egész héten erre a napra készültek, dalokkal, 
versekkel, libás játékokkal, lámpások készítésével. A várva várt 
napon a szülőket az óvodában fogadtuk. A gyerekek segítségével 
elmeséltük Márton püspök történetét, majd libazsíros kenyérrel kí-
náltuk a vendégeket, hisz „Aki libát nem eszik, egész évben éhe-
zik!” A Márton napi lámpásokkal, ami a jó cselekedeteket 

szimbolizáló fényt jelképezte, indultunk el az oviból. Hihetetlen él-
mény volt a közel 90 család részvétele és vonulása Andráshida ut-
cáin. Apukák, anyukák, testvérek, nagyszülők közösen kísérték kis 
ovisainkat. A vége-láthatatlan sorban vidám dalolással töltöttük be 
a kora esti csendet.  

A hagyomány tiszteletén túl óriási élménnyel gazdagodtunk a 
közös ünnepléssel. Ez az ünnep nem csak arra volt jó, hogy a gye-
rekek tudását bővítsük, hanem arra is, hogy összehozza egy dél-
utánra az egész óvodai közösséget.  

A közös élményen és Márton szeretetének lángjánál talán többet 
is adtunk a családoknak. 

 
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng tovább-

adása.” (Jean Jaurés) 
 

Havasi Hajnalka 
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 

Andráshidai Tagóvodájának vezetője
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megismerkedhettek a tükrös teremmel, jártak az olvasóteremben és 
a könyvtárban, a Neumann János számítástechnikai és a Szekeres 
Lajos biológia szaktanteremben, a fejlesztő „Mackó barlang”-ban 
is. A legnagyobb sikere most is a tornacsarnoknak volt. De szerették 
a gyerekek a játszóházat is, ahol még távcsövet is készíthettek ma-
guknak. 

Míg az óvodások a meglelt kincsekért járó pecséteket gyűjtöget-
ték, szüleik ismerkedhettek a leendő elsős osztályfőnökökkel. 

Március 9-én találkoztunk ismét, de most a bemutató tanórákon 
a szülők vettek részt. A két negyedik osztályban munka közben is 
láthatták a tanító néniket. 

Március 17-én az ovisok látogatták meg az első osztályosokat. 
Nagy élmény volt számukra beülni az iskolapadba és részt venni az 
órákon, ahol ügyesen válaszoltak ők is a tanító nénik kérdéseire. 

Április 21-én és 22-én megtörtént a beiratkozás.  
Május 30-án tartottuk az első szülői értekezletet az iskolánkat 

választó szülőknek. Itt megtudhatták, melyik osztályba került gyer-
mekük és részletes tájékoztatást kaptak az iskolára való felkészülés 
segítése érdekében. 

A leendő elsős tanítók június 8-án részt vettek a Zalaegerszegi 
Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája tanévzáró ünnepségén. 
Megható volt látni az óvónéniktől és az óvodás évektől való búcsúzást. 

Ezen a napon a két osztályfőnök látogatást tett a Nagykutasi Nap-
köziotthonos Óvodába járó gyermekeknél, hiszen innen is érkezett 
három tanuló hozzánk. 

Június 16-án Andráshidán, az óvodában ismerkedtünk a leendő 
tanulóinkkal. 

Augusztus 29-én az első a-sokat, 30-án pedig az első b osztályo-
sokat avatták iskolássá a tanító nénik rendhagyó iskolaváró rendez-
vényen. Az „Iskolássá avató” délutánon első alkalommal voltak 
együtt az osztálytársak. Játékosan ismerkedtek a tanító nénikkel, az 
osztályteremmel és egymással a gyerekek. A szülőknek is lehetősé-
gük volt erre, s még segíthettek is a tantermek dekorációjában. 

Augusztus 31-én az ünnepélyes tanévnyitón már ismerősként kö-
szönthettük egymást. Szeptember 1-jén az első tanítási napon pedig 
elkezdődött az iskola. 

 
Most, az első félév végén, visszatekintve az előzményekre: meg-

érte a beiskolázást elősegítő munka! Okos, jó gyerekek tanulnak az 
elsőben. Ezt bizonyítja félévi eredményük is, hiszen a tanulók fele 
kiváló minősítést kapott minden tárgyból. 

 
 Szekeresné Simon Mária 

tanító 

Tökmagavató 

 

Intézményünk évek óta kiemelt figyelmet fordít a beiskolázásra. 
Évente több alkalommal is lehetőséget biztosítunk a leendő elsősök 
és szüleik számára, hogy ismerkedjenek az iskolai élettel, szoká-
sokkal. 

Az  innováció mindig is fontos volt számunkra. 
Ebben a tanévben első alkalommal rendezte meg az alsós mun-

kaközösség szeptember végén a „Tökmagavató” elnevezésű prog-
ramot. 

A rendezvény célja, hogy a kisdiákok hivatalo-
san és ünnepélyes keretek között is az „ Övegesi 
közösség” tagjaivá váljanak. 

Előzetes feladatokat is kaptak az osztályok. 
Zászlót kellett készíteniük a csoportról és tanítói se-
gítséggel egy indulót is írtak, amit a tornateremben 
elő is adtak. Nagyon ötletes, rímbe szedett versiké-
ket hallgathattunk.  

Az avató ünnepségen a 4. osztályos tanulók 
rövid, vidám műsorral köszöntötték az egybegyűl-
teket .Ezután következtek a próbatételek. Mindkét 
osztálynak 3-3 próbát kellett kiállni. Számot adtak 
arról, hogy mennyire ismerik az iskola helyiségeit, 
dolgozóit, szokásait, de ügyességi erőpróbán is 
részt vettek.  

 
Természetesen sikeresen kiállták a próbát, az intézményünk ve-

zetője felavatta a diákokat.  
„ Tökmag-érem” került a nyakukba, amellyel vidáman vonultak 

vissza osztályaikba. A délelőtt jó hangulatban telt el. A tanító kollé-
gákkal elhatároztuk, hogy a következő tanévben is megrendezzük 
a „Tökmagavatót”. 

 
Véberné Egyed Marianna 

tanító
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Tanulmányi versenyek  
angol nyelvből 
 

Angolul tanuló diákjaink lelkesen ismerkednek az angol nyelvvel. 
A megszerzett ismereteket sikerrel hasznosítják mindennapjaik 
során. Az internet világa, a popzene, a video streaming szolgáltatások 
és természetesen a számítógépes játékok is új értelmet nyernek a 
nyelv elsajátításával. 

Többen közülük nem elégednek meg a tanórai ismeretekkel, 
hanem különböző versenyeken is próbára teszik tudásukat. 2022 
őszén két versenyen is indultak tanítványaink. 

A Ganz iskola megyei országismereti versenyt hirdetett, amelyre 
több tucatnyi iskola diákjai neveztek. Az Öveges Iskola csapata a 
„The Blades” nevet viselte, és valóban „pengékhez” méltóan sze-
repeltek. A sok-sok feladat között voltak internetes kutatást igénylő, 
valamint szövegértési és projekt feladatok. Plakátot is kellett ter-
vezniük, amelyet a Ganz iskolában állítottak ki, jelenleg iskolánk 
folyosóján megtekinthető. A legnagyobb kihívást azonban a film-
készítés je-
lentette. Az 
angol ki-
rálynővel 
kapcsolatos 
érdekes tör-
ténetet kel-
lett megje-
leníteni. Ta-
nítványaink 
kiváló tel-
jesítményt nyújtva megyei első helyet szereztek. A verseny mind-
annyiuknak maradandó élményt nyújtott és remélhetőleg kedvet a 
középiskolai angoltanuláshoz. A győztes csapat tagjai a 8.a osztályból: 
Lahocsinszky Réka és Devecser Brendon, a 8.b osztályból: Szörényi 
Lilla, Mezei Mór és Nyitrai Tana. 

A Liszt Iskola által megrendezett angol fordító versenyen is 
visszatérő résztvevők vagyunk. Idén a 7-8. osztályosok képviselték 
iskolánkat. Az idegen nyelvből történő fordítás speciális készségeket 
igényel, amelyekhez kiváló anyanyelvi ismeretek is szükségesek. 
Két tanulónk ért el szép eredményt. Az emelt szinten tanulók 
között Lengyel Luca 4. helyezést, a normál szinten tanulók között 
pedig Both Réka 7. helyezést ért el. 

Azon dolgozunk, hogy diákjaink továbbra is szívesen és ered-
ményesen tanulják az angol nyelvet. 

Kocsis Csaba 
angol szaktanár 

Kettős siker a Curie Környezetvédel- 
mi Emlékverseny országos döntőjén 

 

A hagyományokhoz híven iskolánk több csapattal vett részt a 
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny levelező fordulóin, s 
bejutottak a területi döntőbe is. Mi már másodszor vettünk részt az 
osztálytársaimmal a területi döntőn. Tudtuk, hogy nagyon jól kell 
megírnunk a feladatlapot, mert csak így juthatunk tovább. Anita 
néni minden nap foglalkozott velünk, hogy minél jobb eredményt 
érjünk el. Sikerült kettő övegesi csapatnak bejutni az országos 
döntőbe, ahol a legjobb tíz csapat mérhette össze tudását. 

Idén különösen izgultunk, mert szerettük volna, ha a tavalyi ku-
pánknak lesz testvére. A döntő az idén Szolnokon került megrende-
zésre. Nekem nagyon tetszett Szolnok, kevés domb, lapos sík 
vidék tárult elénk, s a Tisza látványa lenyűgöző volt. A hosszú úton 
Anita néni még egyszer kikérdezett minket. A szálláson egy utolsó 
felmondás után nyugodtan vártuk a másnapi versenyt. 

A döntőt egy helyi iskolában rendezték meg. Az írásbeli tesztet 
gyorsan kitöltöttük, nagyon jól sikerült. Mindkét csapatunk az első 
helyről várhatta a szóbeli megmérettetést. Nekünk egy hajszállal 
jobban sikerült a szóbeli előadás. A dokumentációnk a Zala vizsgá-
latáról sem lett rossz. Az eredményhirdetésig egy városnéző körúton 
vettünk részt. 

Nagyon vártuk az eredményhirdetést. Számoltuk vissza a csapa-
tokat, s amikor a harmadik helyezettet is kihirdették, tudtuk, hogy 
az Öveges iskola csapatai között dől el, ki hozza haza a vándorkupát.  

A zsűri tagjai külön kiemelték a két csapatot, hiszen több ponttal 
maradt le a bronzérmes mögöttünk. Végül Barni, Milán és Beni 
csapata ezüstérmes lett, Hunor, Bendegúz és én ismét aranyérmesek 
lettünk 2 ponttal megelőzve a társainkat. Lett így testvére a tavalyi 
kupánknak. Már csak egyszer kell megnyerni az országos versenyt, 
hogy újra az Öveges iskoláé legyen örökre a vándorkupa. Ezen 
leszünk az idén is! Köszönjük a felkészítést Marcsi, Éva és Anita 
néninek, mert nélkülük nem sikerült volna! 

Horváth Janka 5.a  

Iskolai sikerek  
a fenntarthatósági nevelésben 

 

„Csak az elmúlt néhány évtizedben kezdtük megérteni, hogy 
mindannyian egy olyan emberi társadalomba születtünk, amely 
természeténél fogva mindig is fenntarthatatlan volt. Most azonban, 
hogy már tisztában vagyunk ezzel a ténnyel, választanunk kell. 
Folytathatjuk eddigi gondtalan életünket, nevelgethetjük gyermekeinket 
és élhetünk az általunk felépített modern társadalom kínálta célok 
eléréséért, fittyet hányva annak, hogy a katasztrófa már a küszöbünkön 
áll. De változtathatunk is a helyzeten. Ez a választás korántsem 
egyszerű. Végül is emberi dolog ragaszkodni ahhoz, amit ismerünk, 
és félni attól vagy figyelmen kívül hagyni azt, amit nem.” 

David Attenborough gondolatai mindenki számára elgondolkodtató 
lehetnek. Iskolánk örökös ökoiskolaként megpróbálja a gyermekeket 
környezettudatosan, a fenntarthatóságot figyelembe véve takaré-
kosságra nevelni a hétköznapokban. A környezetvédelem jeles 
napjaira építjük fel a ne-
velésünk alapjait. Így a 
Földünkért világnapon 
ruha-, papír-, elektroni-
kai-, elem-, és mobilte-
lefongyűjtést szervez-
tünk. E két utóbbiban 
megyei első helyezést 
értünk el. Az osztályok 
között folyó hulladék-
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gyűjtő versenyt a Zöld Kommandó által elle-nőrzött tisztasági 
verseny egészítette ki. A tavalyi évben a legkörnyezettudatosabb 
osztály címet a 6.a és a 3.b osztály nyerte.  

Az állatok világnapján a cicáknak gyűjtöttünk és az év állatairól 
rajzoltunk. A víz világnapján előadásokat hallgattak a diákok, majd 
Föld napján az Olajipari Múzeumba látogattak. A 7.a és 7.b osztály 
részt vett a Greentech környezetvédelmi kiállításon, a 6.a pedig a 
Spacebuzz pályázat révén egy rendkívüli „űrutazáson” megismerkedett 
a Föld környezetvédelmi problémáival.  Iskolánk adott otthont a 
városi energiatakarékossági napnak, ahol a diákok előadásokat 
hallgatva a legújabb technikákkal ismerkedhettek meg. A környe-
zetvédelmi napon hazánk nemzeti parkjairól nyílt kiállítás a hatodik 
osztályosok munkáiból, akik lapbook technikát használták. Az idén 
az ökoszakkörösökkel meglátogattuk a Zalavíz szennyvíztelepét, 
ahol a víztisztítás folyamataival ismerkedtek a gyerekek, majd a 
Zaladepo hulladékválogatójában figyelemmel kísérték a hulladék 
útját. Szemléletformáló napon is részt vettek a szakkörösök a Zala-
víznél, de ekkor az ivóvízzel kapcsolatos laborvizsgálatokat végeztek. 
Mindezek segítették a gyerekeket, hogy a versenyeken eredménye-
sebben szerepelhessenek. Az idei Curie Környezetvédelmi Emlék-
verseny országos döntőjén Agg Barnabás, Imre Benedek, József 
Milán mindössze 2 ponttal lemaradva második, Horváth Janka, 
Fitos Bendegúz, Zsédely Hunor pedig első helyezést ért el. A na-
gyobbak, Nyári Ádám, Szopka Zsombor, Senkó Barnabás csapata 
a Zöldokos Kupán megyei negyedik helyet szerezték meg. Nyári 
Ádám természetfotóival örvendeztetett meg minket, míg, Szopka 
Zsombor biológia tantárgyból megyei 2. helyen végzett a Tudás-
bajnokságon. Ebben a tanévben újra megrendezésre került az 
Öveges napok Játékos természetismereti komplex városi versenye. 
Az ötödik évfolyamban Horváth Janka, Agg Barnabás, Imre Benedek 
csapata a harmadik helyen, a hatodik évfolyamban Zsuppán Anna-
mária, Török Dorka, Csalló Dominik csapata első helyen, Molnár 
Adél, Kaczor Sára, Komáromy Dóra csapata második helyen sze-
repelt. 

A fenntarthatósági témahéten szemetet gyűjtöttünk Andráshidán 
és a környező településeken a gyerekekkel. Az erdészettel is jó 
kapcsolatot ápoltunk, így az erdészek a 3.a és 3.b osztálynak inter-
aktív foglalkozást tartottak a témahéten. A hagyományoknak meg-

felelően a kis elsőseink 
virágokat ültettek a „Fo-
gadj örökbe egy nö-
vényt” program kereté-
ben. A többi osztály a 
virágládáját rendezte, s 
a felső tagozatos tanulók 
az öko- és biokertet gon-
dozták. Iskolánk „Ma-
gyarország legszebb su-
likertje” pályázatán or-
szágos második helyet 
szerezte meg.  

A kert fejlesztését az 
Ökováros Környezetvé-
delmi Jeles Napok si-
keres pályázata is segí-
tette. Az ökoudvarunk októberben újrahasznosított gumiból készült 
kerti bútorokkal bővült, melyet Velencei Zsolt vállalkozó készített 
a diákok számára. Az újrahasznosítás je-gyében, a szelektív gyűj-
téseknek és környezetvédelmi pályázatoknak köszönhetően iskolánk 
új interaktív táblát szerzett be a természettudományi szaktanterembe.  

A környezetvédelem mellett az egészséges életmód is fontos az 
iskolánk értékrendjében. Az idén Varga Kálmán emléktúrát 
szerveztünk Andráshidán, ahol a helyi történész írásai nyomán 
fedezték fel a tanulók a helyi értékeket egy kis mozgással fűszerezve. 
Tavasszal Öveges sport- és egészségnapon vettek részt a diákok, 
ahol játékos formában ismerkedtek meg a sportágakkal, az egészséges 
ételekkel, a szenvedélybetegségekkel, azok egészségkárosító hatá-
saival. Az egészségnapot véradás zárta. A múzeumlátogatást is 
fontosnak tartottuk, ezért 60 diák Budapestre utazott a Body 
kiállításra, ahol egy orvostanhallgató az emberi szervezet rejtelmeibe 
vezetett minket.  

Iskolánk ökoiskolai tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy a fel-
növekvő nemzedék tudjon, akarjon cselekedni, azért hogy a földi 
élet jövője még sokáig megmaradjon. 

 

Domján Anita  
öko-reál munkaközösség-vezető

Szemléletformáló nap a szennyvíz- 
tisztító üzemben és a hulladék- 
válogatóban 

 

Egy novemberi napon az ökoszakkörösöknek és a 7. a osztálynak 
lehetőségünk nyílt megtekinteni az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 
Zrt.-t és a búslakpusztai hulladékválogató üzemet Anita nénivel. 

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-ben megnézhettük az 
ülepítő medencéket, a víztisztító berendezést és csöveket, és a víz 
tisztaságát ellenőrző berendezéseket. Ezen kívül láthattuk a biogáz 
itt történő felhasználási módját, valamint a frissen beérkező 
szennyvizet befogadó részt. Sok ismeretet szereztünk a víztisztítás 
folyamatáról is. 

Ezek után megszemlélhettük a búslakpusztai hulladékválogató 
üzemet is. Itt külön megnéztük a kézi és a gépi hulladékválogatást 
is. A gépeket körbe is sétáltuk így tüzetesebben szemügyre véve a 
hulladékot válogató technológiát. A rengeteg hulladékot látva még 
jobban erősödött bennünk a tudat: a szelektív hulladékgyűjtés 
fontos része a környezetvédelemnek. 

Összegezve rengeteget tanultunk a hulladékválogatásról és a 
szennyvíztisztításról is, és egy remek kiránduláson vettünk részt. 

 

Zsuppán Annamária 6.a



Egy felejthetetlen utazás 

 

Egy szép júniusi napon az osztályunk belevágott utolsó közös 
kalandjába emlékeket szerezni. Reggel korán indultunk, ami persze 
nem mindenkinek tetszett, de szerencsére elég időnk volt kipihenni 
magunkat az út során. Utazás közben beszélgettünk, énekeltünk, 
sztorizgattunk, jól éreztük magunkat. Az idő hamar elrepült, egy 
szempillantás alatt beérkezett a vonatunk a Déli pályaudvarra és 
elénk tárult Budapest. Mikor leszálltunk, osztályfőnökünk, Ba-
logh-Gángó Ildikó néni és alsós tanítónk Tubolyné Hartmann Éva 
néni ellenőrizte a létszámot, és már indulhatott is a bőséges prog-
ramkavalkád. Először megtekintettük a Kossuth téren az Országházat, 
majd sétáltunk a rakparton, ahol megnéztük a zsidó áldozatok 
emlékére állított cipőszobrokat, majd tovább sétáltunk a Magic ét-
terembe, ahol nagyon finom fogások közül választhattunk. Mindenki 
nagyon élvezte, mivel nem egy szokványos étterem volt, az 
ételeknek, italoknak mágikus nevei voltak, ami nekünk persze 
nagyon tetszett. Sőt, még a Teszlek süveget is kipróbálhattuk! 
Mikor aztán mindenki bőségesen lakmározott, elindultunk a Terror 
házába szervezett előadásra. Nagyon tanulságos volt, mindent kis-
filmmel, díszletekkel ábrázoltak, így könnyebben átéreztük a helyzet 
súlyát. A végére már nagyon elfáradtunk, így nagyon jól jött a Vö-
rösmarty téren kapott szabadidő, ahol először egy osztályszintű 
nagy fagyizásba kezdtünk, majd egy óra erejéig kedvünkre járhattuk 
a boltokat. Mikor letelt a szabadidő, mindenki nagyon kíváncsi 
volt már, hogy mi lesz a következő program, ezért addig-addig kér-
leltük Ildikó néniéket, míg el nem mondták, hogy hajókázni 
megyünk, hiszen tudták, hogy a horvátországi kirándulás alatt is a 
hajókázással szerzett élmény életre szóló marad. A hajón töltött idő 
nagyon gyorsan elrepült, így ismét a parton voltunk, s vonatra való 
indulásig még nézelődtünk egy kicsit a Duna parton. Vonatra 
szállva átbeszéltük a napi élményeket, kinek melyik program és 
miért tetszett, ki mennyi képet csinált, és hogy mikor küldi át. 
Hazafelé szintén zenét hallgattunk, beszélgettünk, és persze nem 
utolsó sorban megettük a maradék ennivalónkat. Visszagondolva 
az egész kirándulásra, tele volt programokkal, és emiatt, meg a 
társaság miatt tudtuk jól érezni magunkat. Nagyon sajnáltuk, hogy 
ennek a napnak vége lett, hiszen tudtuk, innentől már csak repülnek 
a napok, és talán soha többet nem fogjuk látni egymást. Mégis 
nagyon jó emlékek járnak át, ha visszagondolok az utolsó együttöltött 
napunkra, hisz olyanok voltunk, mint egy „család”.  

Remélem, sosem fogjuk elfelejteni, hogy mindig ott voltunk 
egymásnak, ha bármi baj volt, és Ildikó nénivel, mint az „anyukánkkal” 
bármit meg tudtunk beszélni, Így voltunk mi egy „rém rendes” 
osztály. 

Büki Regina 
8.a osztályos tanuló 

Határtalanul! – Horvátország  
és Szlovénia, ahogy mi láttuk 

 

2022. április 27. szerda. Akár egy átlagos iskolai nap is lehetett 
volna, de nem az Öveges József Általános Iskola végzősei számára. 
Ugyanis hosszú hónapok, évek munkája, szervezése után végre 
eljött a nap, mikor útra keltünk felfedezni Határtalanul! pályázatunk 
két fő úticélját, Horvátországot és Szlovéniát. 42 diákunk, osztály-
főnökeikkel, Balogh-Gángó Ildikóval és Bodnárné Németh Katalinnal, 
valamint korábbi ta-
nítóikkal, Tubolyné 
Hartmann Évával és 
Horváth Katalinnal 
kiegészülve nem ki-
sebb feladatra vállal-
kozott, mint, hogy 
feltérképezze a ma-
gyar történelmi és 
kulturális kincseket 
az említett országok-
ban. A pályázat célja 
volt továbbá a történelmi emlékhelyeink, épített értékeink felkutatása 
a Muraköztől egészen az Adriáig, valamint az, hogy megismerkedjünk 
a határon túli magyarokkal és azok sorsával az adott régiókban. 
Utazásunk során kiváló idegenvezetőnk, Hanyi Zsolt volt mindenben 
segítségünkre, s igyekezett teljeskörűen megismertetni diákjainkkal 
a magyar történelmi és kulturális értékeket.  

Az első napon felkerestük Csáktornyán a Zrínyi család sasfészkét 
egy sétával egybekötött várnézés keretében. Bár szomorkás, esős 
idő volt, így is megtekintettük Zrínyi Miklós teljes alakos szobrát 
és a Zrínyi fát. Ezután a varasdi városnézésünk során bebarangoltuk 
az Erdődyek várkastélyát, ahol az épület érdekessége mellett a 
kiállítás is elnyerte a diákok tetszését, majd a belváros nevezetességeit 
néztük meg. A kora esti órákban megérkeztünk a Fiuméban található 
szállásunkra, ahol elfogyasztottuk a vacsorát és felkészültünk a 
másnapi programokra. A második napon már jóval kegyesebb volt 
hozzánk az időjárás, hiszen ragyogó napsütésben a Fiuméhoz 
tartozó Tersattoba látogattunk el, ahol a búcsújáró templom kápol-
nájában jártunk, majd felsétáltunk a várba, melyet a Frangepánok 
építettek. A csodálatos panorámájú várnál csak úgy csattogtak a te-
lefonokon a fényképező gombok. Mindezek után Fiume belvárosát 
fedeztük fel magyar történelmi szempontból, így megtekintettük a 
Baross emléktáblát, a kikötőt, a magyar feliratú bójákkal, vagy épp 
a magyar időkben épült piacot. Külön élmény volt a kormányzói 
palota belsejének és állandó kiállításának megtekintése. Utunkat 
Lovranban folytattuk, ahol Feszty Árpád emléktáblájának megtekintése 
mellett beleláthattunk egy keveset a jellegzetes adriai települések 
hangulatába. Ezek után Abbáziába érve sétáltunk a tengerparti 
sziklába vájt sétányon, megtekintettük Móra Ferenc emléktábláját 
és sort kerítettünk egy fakultatív hajókirándulásra is. Talán az 
egyik legemlékezetesebb része volt ez a kirándulásunknak, hiszen 
csodaszép élmény volt a naplementében hajókázni. Harmadik 
napunkat utazással és Zágrábban tett kirándulással töltöttük. Ennek 
keretében elsétáltunk a káptalandombi székesegyházhoz, majd a 
Felsővárosba, s a sok látnivaló mellett megtekintettük a horvát or-
szággyűlés épületének tetejét is, melyet Zsolnay cserépből raktak 
ki. Az esti órákban érkeztünk meg Hodosra, a szlovéniai szállásunkra, 
ahol vendégszerető, magyarul beszélő házigazda finom vacsorával 
várt ránk. A mobilházakban való éjszaka különösen tetszett a diá-
koknak. Negyedik napunkat a Hármashatár megtekintésével kezdtük, 
majd Felsőlendván folytattuk, ahol Szlovénia legnagyobb kiterjedésű 
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várát tekint-
hettük meg, 
mely építése 
óta egészen 
Tr i anon ig 
magyar csa-
ládok birto-
kában volt. 
Ezek után 
meglátogat-

tuk a Bánffy-Esterházy kastély kiállítását, majd a lendvai szőlőhegyen 
a Szentháromság kápolnát. Hatalmas élménnyel és rengeteg infor-
mációval gazdagodtunk a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben 
tett látogatásunk során. Szállásunkra való visszaérkezésünk előtt 

pedig még felkerestük Mártonhelyet. Utolsó, azaz ötödik napunkat 
egy családi csokoládémanufaktúrában kezdtük, majd a dobronaki 
orchidea farmon folytattuk, ahol anyák napja lévén, sokan vásároltak 
édesanyjuknak a káprázatos virágokból. Bántornya, a Bakonaki-tó 
valamint Batthyányfalva felkeresése után Ptuj városába látogattunk 
el. Itt rengeteg magyar vonatkozású látnivalóval ismerkedtünk 
meg.  

Az öt nap során gyűjtött rengeteg élménnyel gazdagodva 
indultunk, s értünk haza a kora esti órákban. A gyerekek visszajelzései 
alapján is biztosan állíthatjuk, hogy örök életre szóló emlékekkel 
gazdagodtunk. 

 
Balogh-Gángó Ildikó 

a 8.a osztályfőnöke és a felsős humán munkaközösség vezetője 

Hegyen-völgyön zakatol a vonat 
(a 4. a és b osztály kistolmácsi kirándulása képekben) 
  
A Csömödéri Állami Erdei 

Vasút a leghosszabb kisvasúti 
hálózat Magyarországon. 110 ki-
lométeren szeli át a göcseji dom-
bokat.  

   
33 kilométeren, a fafuvarozás mellett, 

kirándulókat is szállít Lenti és Kistolmács 
között áprilistól szeptember végéig. Az 
Öveges József Általános Iskola két 4. 
osztálya 2022. június 10-én ezen az út-
vonalon kirándult. 

  
Zalaegerszegről a kora reggeli órák-

ban a menetrend szerinti vonattal in-
dultunk el. 

  
A csömödéri állomáson átszálltunk 

a kisvasút szerelvényeibe. A hűvös, 
borús időjárás miatt a zárt kocsikat vá-
lasztottuk. Szemerkélt az eső, de jó-
kedvünket nem rontotta el. 

  
 
 
 
Kistolmácsra való 

megérkezésünkkor 
majd lesodorta fejün-
ket az erős szél. Sze-
rencsére a felhőket is 
elfújta. 

 
 
 
 
 
  
Letelepedtünk 

a tó melletti sza-
badidőparkban. 

 

 
 
 
 
 
 
Délelőtt szellemi ve-

télkedőn mérhették össze 
tudásukat a csapatok. 

 
  
A játszótéren mindenki jól 

szórakozott. 
 

 
  
Kedvünkért még a büfé is ki-

nyitott. 

 
  
Hamar elröppent ez a nap. 

A derűsebbre forduló idő miatt 
a nyitott kocsikban foglaltunk 
helyet hazafelé.  

 

  
Csak most tudtunk gyönyör-

ködni igazán az erdőkkel borított, 
dimbes-dombos zalai táj szépsé-
geiben. 

 
  

A csömödéri állomás mel-
letti turistaszálló parkjában 
már napsütésben vártuk a za-
laegerszegi járatot. Ez a ki-
rándulás valamennyiünknek 
örök élmény marad. 

 
Kovács Marianna 

osztályfőnök
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Klíma és környezetvédelemre 
nevelés VR űrutazással, avagy  
az űrből néztük meg a Földet?! 
 
A klímaváltozás 

korunk egyik legfon-
tosabb környezetvé-
delmi problémája. Is-
kolánk azon szeren-
csések közé tartozott, 
akik részt vehettek 
a SpazeBuzz nem-
zetközi projectjében.  

Ez egy holland 
kezdeményezés , 
melynek célja, hogy a gyerekek egy virtuális űrutazás alkalmával 
megcsodálhatják az „Overview hatás” élményét, amit az űrhajósok 
is átélnek.  

Iskolánkat a 6. a 
osztály képvi-selte, 
akik 12 leckét sajátí-
tottak el STE(A)M 
módszerrel.  

Ez egy olyan okta-
tási program, amely-
ben a gyerekek 
megismerték a vilá-
gűrt, a bolygókat.  

A tanulás során a 
klíma- és kör-nyezetvédelmi gondolkodásuk megváltozott, fejlődött 
a kreativitásuk és a kommunikációs- valamint az együttműködési 
képességük. A leckék elsajátítása után vizsgáztak a gyerekek. 
Ezután Zánkára utaztunk, hogy a holland űrhajóba beszállva meg-
figyeljük a Föld globális környezetvédelmi problémáit. Láttuk az 
esőerdők pusz-
tulását, az elsi-
vatagosodást, a 
túlhalászatot, a 
gleccserek olva-
dását és a lég-
szennyezés t . 
Fantasztikus ér-
zés volt, ahogy 
„felszállt” az űr-
hajó és elröpített 
minket a világűrbe.  

Gyerekek gondolata az űrutazásról:  
„Nem gondoltam volna, hogy ennyire valósághű lesz! Előtte 

sokat gondolkodtam rajta, hogy mégis milyen élmény lesz. Aztán 
beszálltunk. Ez felülmúlta a képzeletemet, azt hittem tényleg felszáll-
tunk a hajóval, valósághűen forogtunk és dőltünk előre meg hátra. 
És a Föld gyönyörű volt. Még sohasem volt ilyen jó élményem!” 
(Kocsis Jázmin)   

„Nagyon valós volt, mintha tényleg ott lettem volna.” (Tóth Péter)  
„Olyan volt, mintha tényleg felmentünk volna az űrbe!” (Takács Nóra) 
„Fantasztikus élmény volt mindenki számára, köszönjük szé-

pen!” (Balázs Annamária)  
Domján Anita  

biológia-környezetvédelem szakos tanár 

„Gyere, a jövőd most indul!”  
- műszaki pályaorientációs napon  
a Duális Ágazati Képzőközpontban 

Iskolánk 7. és 8. osztályos diákjai a Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által szervezett – műszaki szakmákat népszerűsítő – 
programon vett részt a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont-
ban. A Zalaegerszegen megvalósuló, s rohamtempóban fejlődő be-
ruházások sokféle munkalehetőséget biztosítanak a fiatalok 
számára. Mivel a műszaki pályának sok és sokféle szakemberre van 
szüksége, ezért a rendezvényen az ágazat helyi kiemelkedő képvi-
selői közvetlenül mutatták be a gyerekek számára a jövőt, a lehető-
ségeket. A 2022. október 21-én megvalósuló programra olyan 
játékos, interaktív feladatokat találtak ki a szervezők, amelyek kü-
lönösen érdekesek és izgalmasak voltak a pályaválasztás előtt álló 
diákoknak. A fiatalok a helyszínen próbálhatták ki a programban 
részt vevő cégek eszközeit, interaktív programjait, s egyúttal választ 
kaptak a felmerült kérdéseikre is.  

Jómagam a tovább tanulási lehetőségek ismertetésével, tanácsokkal 
segí tettem a még bizonytalan diákjaimat. 

Wettstein Miklós Ernő 7.a osztályos tanuló: „Nagyon tetszik 
nekem a látottak technikai része, a gépek, a technológia és maga a 
munka is.” 

Bízom abban, hogy a pályaorientációs programok segítségével 
sok fiatal indul el a műszaki pálya irányába, a zalaegerszegi cégek-
ben pedig egyre több helyi szakember találja meg a jövőjét. 

 

Domján István 
intézményvezető
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Iskolai Hírmondó 13
Ballagás 2022 
 

A korábbi évek újfajta ballagási szokások kialakítására kénysz-
erítették iskolánkat is, azonban ennek a bensőséges formának a 
megtartása szülői visszajelzések alapján mégis hagyománnyá vált.  

A várva várt napon az iskola apraja-nagyja a ballagás 
előkészítésén munkálkodott. A felső tagozatos diákok a bejárat, a 
folyosók feldíszítésén szorgoskodtak, míg a két hetedikes osztály, 
a nyolcadikosok termeit és a faliújságot öltöztette ünneplőbe. Mind-
két osztályt meglepetés várta termeikben, fotósorozattal eleveníthet-
ték fel a nyolc évfolyam legemlékezetesebb eseményeit. Nagy sikert 
aratott az origami madarak szimbolikája, melyek mint a végzős 
diákok, tovaszállnak új úticéljuk felé. Az osztálytermek és a 
folyosók is roskadoztak a csodaszép élő virágoktól.  

Az idén is bíztunk benne, hogy az időjárás lehetővé teszi, hogy 
a ballagást az iskola belső udvarán tartsuk meg, azonban a tornater-
met is előkészítettük szükség esetére. Az időjárás kegyes volt hoz-
zánk és a két nyolcadik osztály ballagási ünnepségére itt kerülhetett 
sor.  

A két osztály egymást követően, osztályfőnökeik vezetésével 
(Balogh-Gángó Ildikó- 8.a, Bodnárné Németh Katalin- 8.b) vonul-
tak be a 7. osztályosok sorfalán át, a virágkapun keresztül a ballagás 
helyszínére. Both Réka 7. a osztályos tanuló búcsúztatta a 
végzősöket.  A nyolcadik osztályosok nevében Vaski Réka Anna 8.a 
és Szekér Levente 8.b tanuló búcsúzott.  

Domján István igazgató úr beszédében személyes módon búc-
súzott külön minden tanulótól, mely hol megható, hol humoros pil-
lanatokat teremtett. Minden évben ilyenkor kerül átadásra az 
Öveges Emlékdíj is, amelyet egy olyan nyolcadikos diák kap, aki 
mind tanulmányi munkáját-, mind a közösségért végzett 
tevékenységét tekintve példaként állhat az ifjúság előtt. Ebben az 
évben Németh Szonja (8.b) vehette át a díjat. Kiemelkedő sport-
tevékenységéért díjat kaptak: Karát Eliza (8.b), Molnár Hanna (8.b), 
Scheffer Eszter (8.b.) és Varga Zalán (8.a). Kulturális 
tevékenységéért díjazták Büki Regina 8. a osztályos tanulót.  

A hozzátartozók az ünnepség végén átadhatták a ballagóknak 
szánt virágokat.  

Fotózkodásra a műsort követően nyílt lehetőség a csodálatos 
dekorációk előtt.  

Bízunk benne, hogy ez a nap örökké emlékezetes marad a bal-
lógók számára. 

Molnár Adél 
osztályfőnök

8. a osztályfőnök: 

Balogh-Gángó Ildikó 
 

Bános Kristóf 
Bödör Bátor Bálint 
Büki Regina Viktória 
Dukai Enikő 
Farkas Klarissza Natali 
Gagia Márk 
Hadnagy Lolita Kármen 
Horváth Botond 
Horváth Gergő Bálint 
Horváth Hunor 
Horváth Jázmin 
Horváth Levente 
Horváth Luca Zoé 
Kámán Botond 
Mezei Kitti 
Németh Boglárka 
Nyári Ádám 
Szűcs Imre Márk 
Tóth Laura 
Varga Diána 
Varga Zalán 
Vaski Réka Anna

8. b osztályfőnök: 
Bodnárné Németh Katalin 

 
Antal Marcell 
Bekk Ádám 
Belső Botond 
Bokányi Dávid 
Borsos Borbála 
Bödör Bence 
Karát Eliza 
Kovács Máté 
Molnár Hanna 
Nagy Éva Tímea 
Németh Szonja 
Scheffer Eszter Mercédesz 
Senkó Barnabás 
Simon Zsófia 
Szekér Levente 
Szopka Zsombor 
Tóth Levente 
Török Botond 
Tulkán Máté 
Varga Dóra



Egy emlékezetes nap 

 

A tavalyi évben a két harmadik osztály Kistolmácsra kirándult. 
Reggel izgatottan gyülekeztünk a vasútállomáson. 

A kis piros vonattal Csömödérig utaztunk. Ott átszálltunk a kis-
vonatra, ahol nyitott és zárt kocsik közül lehetett választani. Én a 
zártban ültem, de utólag megbántam, mert láttam, hogy kint jobban 
„mulatnak”. Útközben sokat beszélgettünk, hamarosan meg is ér-
keztünk. 

Letelepedtünk a padokra, mert elég esős idő volt és emiatt a fűre 
nem lehetett ülni. Kipakoltunk, ettünk, rengeteget játszottunk a kö-
zeli játszótéren. 

A tanító nénik egy játékos csapatvetélkedőt állítottak össze szá-
munkra. Három feladatot kellett teljesítenünk. A végén mindenki 
kapott jutalmat: nyalókát, csokit, cukrot. 

Közösen elmentünk a büfébe is, ahol lehetett vásárolgatni. Mire 
visszaértünk, Enikő apukája frissen sütött perecekkel lepett meg 
bennünket, amit a nagymamája kemencében sütött. Eper lekvárt is 
kaptunk hozzá. 

Remek volt a délután, gyorsan elment a nap, sajnos vissza kellett 
indulni. Visszafelé már a nyitott kocsiban utazott mindenki. 

Csömödérben leszálltunk és megpihentünk, amíg vártuk a vo-
natot. Ott is kaptunk szabadidőt hogy vásároljunk. Sokan vettek is 
szuvenírt: sípot, mágnest, képeslapot.  

Hamarosan megérkezett a vonat, felszálltunk. A visszaút gyor-
sabban telt, megérkeztünk az állomásra.  

A szüleink már nagy örömmel és szeretettel vártak minket. Saj-
nos a kirándulásnak vége volt, de nagyon jól éreztük magunkat. 

 
Madarász Izabella, Molnár Zalán 

4.a osztály 
 

Látogatásunk  
a Nemzeti  
Lovas Színházban 
 

Melyik gyerek ne hallott volna Lázár Er-
vinről? A közkedvelt elbeszélő, meseíró le-
ginkább gyermekeknek szóló meséiről (pl.: 
A Négyszögletű Kerek Erdő vagy A Hétfejű 
Tündér) vált híressé. Ezért is viseli az ő 
nevét az az országos program, melynek fő 
vállalása, hogy minden diák évente legalább 
egy alkalommal ingyenesen juthasson hozzá 
minőségi kulturális élményhez, függetlenül 
szociális helyzetétől és lakóhelyétől. Ezen 
programban iskolánk is részt vett, így adó-
dott a lehetőség, hogy 8. évfolyamos tanu-
lóink Budapestre utazhattak megtekinteni a 
Nemzeti Lovas Színház egyik előadását. 

Egy májusi szerdán, a kora reggeli órák-
ban érkezett a külön buszunk az iskola elé, 
s miután az összes diák megtalálta a helyét, 
izgatottan találgattuk, milyen is lesz majd az 
előadás. Színházkedvelő gyermekek lévén, 
kivétel nélkül mindenki látott már színházi 
produkciót, de lovakkal kiegészülve még 
senki sem. Így, mikor a közel 3 órás utazá-
sunk után kiszálltunk a Kincsem Park bejá-
ratánál, kíváncsisággal telve igyekeztünk 
minél előbb elfoglalni a kijelölt helyünket.  

Az előadás címe: Szent László, a lovag-
király volt. Így a téma történelmi tanulmá-
nyaik kapcsán nem volt ismeretlen a 
gyermekek számára. A történet szerint 
Laczfi Endre, – Lajos király egyik legjobb 
hadvezére – elindul a tatár ellen, Moldva vi-

dékére, de seregei nem bírják a túlerőben 
lévő tatárok nyomását, így ő Szent László-
hoz imádkozik. A cselekmény fő miszti-
kuma abban rejlik, hogy maga Szent László, 
halála után mintegy 300 évvel, a jól ismert 
legenda szerint kel életre, s szelleme meg-
mutatja, hogy a magyar nép mindig erős és 
szilárd nép marad. Így tehát kétszeresen is 
visszautazunk az időben az előadásnak kö-
szönhetően. A produkció legnagyobb érde-
kességét azonban mégis a lovak jelenléte 
adta. Szinte alig volt olyan jelenet, amit ne 
lóháton adtak volna elő a színészek, akik 
csodálatos énekhangjuk, művészi tehetsé-
gük mellett kiváló lovasok is egyben. A szá-
mos akrobatikus mutatvánnyal tarkított 
előadás mindenkit elkápráztatott, s örök él-

ményként maradt meg emlékezetünkben. 
Külön örömet okozott számunkra, hogy a 
színdarab megtekintése után még körbe tud-
tuk sétálni a híres „lovit”, azaz a Kincsem 
Parkot. Így láthattuk, hogyan edzenek lova-
ikkal az ügetőn a versenyzők és elképzeltük, 
hogy milyen nyüzsgés lehet a lelátókon egy-
egy izgalmas futam idején.  

Mindezen élményekkel telve szálltunk 
vissza buszunkra és vettük hazafelé az 
irányt, hogy másnap minél előbb elmesél-
hessük a fiatalabb iskolatársaknak milyen 
fantasztikus élményben volt részünk. 

 
Balogh-Gángó Ildikó 

a 8.a osztályfőnöke és a felsős humán 
munkaközösség vezetője 
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Látogatás a ZalaZONE Tudo- 
mányos és Innovációs Parkban 
 

A pályaorientációt nem lehet elég korán kezdeni! Intézményünk-
ben fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációs tevékenység ne kor-
látozódjon csak a felső tagozatra, hanem minden életkorban az 
annak megfelelő formában készítse fel a tanulókat a felnőtt életre, 
a továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére. Alsó tagozaton 
főleg a helyi üzemekkel, vállalkozásokkal ismertetjük meg a gyer-
mekeket.  

2022 februárjában első évfolyamos tanulóink a ZalaZONE Ipari 
Parkban tettek látogatást. A kisdiákoknak szóló program a Széche-
nyi István Egyetem hallgatói utánpótlás programjának keretében 
valósult meg. 

A délelőtt egy közlekedéstörténeti előadással kezdődött. A gyer-
mekek Nagy András előadása során, interaktív módon ismerkedhet-
tek meg a közlekedési eszközök fejlődésével a kezdetektől 
napjainkig. A szakember a témába illő új vívmányokkal is megis-
mertette a tanulókat. Videofilmen tekinthették meg a tesztpályán 

történő tesztelési folyamato-
kat, valamint láthatták a Teszt-
pálya különféle moduljait és 
ezek jellemzőit. 

Ezt követően egy laborban 
vezették körbe a gyermekeket 
a Tesztpálya munkatársai, 
ahol szemügyre vehették a 
ZalaZONE Kutatási és Tech-
nológiai Központ által hasz-
nált ipari berendezéseket. 

A látogatás délelőttje egy 
interaktív, a Széchenyi István 
Egyetem hallgatói által meg-
valósított műhelyes projektbe-

mutatóval zárult. Ennek során a diákok játékos keretek között hall-
hattak a járműiparban használt szenzorokról, amelyeket ki is pró-
bálhattak. Radar és LIDAR működése közben figyelhették meg az 
embert, mint objektívet a képernyőn megjelenő és mozgó színes 
pontokként. Jagicza Márton és Baráth Balázs segítette ebben a ta-
nulókat. 

Peszleg Richárd és Tóth Bence projektje által a gyerekek a teszt-
pálya virtuális terébe kerültek. Egy szimuláción keresztül vezethet-
ték az Elektromos Volkswagen Golfot, amely előtt egy nagy 
televízió képernyőjén láthatták a pálya képét, illetve az autó hala-
dását. 

A rendezvényt követően a gyermekek a nap eseményeiről raj-
zokat készítettek, amelyeket eljuttattunk a ZalaZONE Tudományos 
és Innovációs Park munkatársainak. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk ezen az élmé-
nyekben gazdag programon. Köszönetünket fejezzük ki Tóth-Pá-
kozdi Renáta szervezőmunkájáért, amely lehetővé tette számunkra 
az „üzemlátogatást”. 

 

Mánfai Erzsébet  
osztályfőnök

Mikulás  
az Övegesben
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Rendkívüli biológia  
és történelem óra Budapesten 

 

Január 13-án korán reggel indultunk el vonattal Budapestre, 
hogy megtekintsük az Országházat és megcsodálhassuk az emberi 
testet a Body Worlds kiállításon. A három órás vonatút után megér-
keztünk Budapestre. A déli pályaudvaron szálltunk le, onnan a 
metró állomáshoz masíroztunk. Rémisztően meredekek voltak a 
mozgólépcsők. Az Országházig tömegközlekedéssel jutottunk el.  

A Kossuth térre érve élvezhettük a kilátást a Duna felőli oldalon, 
a Parlament díszes falait azzal szemben pedig a Földművelésügyi 
Minisztériumra és a Néprajzi Múzeumra nyertünk kilátást.  

Megnéztük a nemzeti összefogás jelképét, a soha el nem alvó 
tüzet és a régi nagy Magyarország területén lévő összes településnek 
a nevét. Megtaláltuk Zalaegerszeg- Andráshida névtábláját is.   

A Parlamentbe lépve az őrök átvizsgálták a dolgainkat.  Kaptunk 
egy fülhallgatót, amin keresztül minden szavát tisztán értettük a tár-
latvezető néninek. Az első helyszínre gyönyörűen megmunkált, 
arannyal díszített folyosókon haladtunk. Megmutatták a dísz lép-
csőházat, elmondták, hogy a második világháború idején kiszedték 
az épület ezen részéből az ólomüveg ablakokat és a pincében biz-
tonságba helyezték., Azt is megtudtuk, hogy a főbejáratot csak kü-
lönleges alkalmakkor nyitják ki, például: külföldi elnökök 
érkezésekor, valamint négy évente egyszer, amikor az újdonsült mi-
niszterelnök elfoglalja a helyét. Az építéshez 40 kg aranyat hasz-
náltak és csak is a mennyezeten látható. Ezután megtekintettük a 
Szent Koronát, az aranyalmát, a jogart és a koronázási kardot. A ku-
pola terem csodálatosan szép volt, körbe a falon kisebb szobrok so-
rakoztak, amik a magyar királyokat ábrázolták. Ezután a társalgóba 
vezettek minket. Gyö-
nyörű volt a szőnyeg, ami 
bár nem az eredeti, de na-
gyon értékes, mivel kéz-
zel készített volt, közel 
két évig csinálták és körül 
belül 15 millió 549 ezer 
csomó található rajta. 
Ezen a termen áthaladva 
jutottunk a felsőházi ülés-
terembe, ahol ma konfe-
renciákat, illetve frakcióüléseket tartanak. A parlamenti ülésekre az 
alsóházi üléstermet használják, ugyanis kettő teljesen ugyanolyan 
terem van. Az ülésteremmel sajnos befejeződött az országházi láto-
gatásunk. Búcsúzás előtt még pár információhoz juthattunk misze-
rint a Parlament akkora, közel két napig kéne gyalogolnunk, hogy 
minden szegletét bejárjuk. 

 Illetve még egy dolgot is megtudtunk, azt amiért nagy büszke-
ség ez az épület minden magyar számára: Európa második, és a 
világ harmadik legnagyobb Parlamenti épülete.  

Innen a Kossuth térről villamos és 
metró segítségével jutottunk el az 
Etele Plázába, a Body kiállításra.  

Beléptünk a terembe, ahol kezdetét 
vette az érdekes kirándulás az emberi 
testek és szervek között. Egy orvos-
tanhallgató néni vezetett körbe minket. 
Mutatott nekünk egészséges szerveket 
és egészségteleneket is. Érdekes volt 
számomra látni a beteg tüdőt.  Ott 
megtudtam, hogy egy heti dohány 
akár 20 évvel is megrövidítheti az 
életet. De láttunk szivinfarktusos 
szivet, archeimer kóros agyat, női 
implantátum mellet is.  Megfigyelhettük a magzati élet fejlődését 

az első naptól a születésig. 
Szinte az összes emberi 
szervet megtekinthettük az 
üvegasztalokon illetve az 
ázsiai emberekben is meg-
kereshettük helyüket. Ne-
kem a legjobban az emberi 
idegrendszer és a keringési 
rendszer bemutatása tet-
szett.  

A rendkivüli órák után lazításként a plázában nézelődtünk, vá-
sároltunk. Köszönjük Anita néninek és Ildikó néninek, hogy meg-
szervezték ezt a napot. Ez egy nagyon jó kirándulás volt, melynek 
minden pillanatára szívesen gondolok vissza! 

Komáromy Dóra 6.a 
 

„Kis matematikusaink” 
 

A tehetséges gyermekek azonosítására és fejlesztésére nagy gon-
dot fordítunk az iskolai nevelés folyamatában. Oktató-nevelő mun-
kánk fontos alapelve az egyéni bánásmódból következően a 
tehetséges tanulók optimális fejlesztése. Ennek érdekében matema-
tika szakköröket szervezünk diákjainknak, melynek célja, plusz le-
hetőség biztosítása a kiemelkedő képességű gyermekeknek, akik 
szívesen foglalkoznak a matematikával, szeretnének olyan felada-
tokat is megoldani, amelyek nagyobb erőfeszítést igényelnek, mint 
a tanórai feladatok. Ezeken a foglalkozásokon a logikus- és kreatív 
gondolkodás fejlesztésén kívül a lényegkiemelés, memória, kon-
centráció, emlékezet, figyelem fejlesztése, kommunikáció, együtt-
működés, alkalmazkodás, konszenzus, vitakészség kialakítása is 
fontos szerepet kap. 

Tehetséggondozásunk sikerességét a diákjaink által elért ered-
mények tükrözik. Büszkék vagyunk rátok! 

 

Tubolyné Hartmann Éva 
az alsós reál munkaközösség vezetője 

 

Iskolánk legjobb matematikusai 

A 2021/2022-es tanév ismét kimagasló matematika eredménye-
ket hozott. 

Megyei Matematikaverseny: 
 3. évfolyam 8. Czigola Enikő 

11. Büki Lelle Ilona 
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4. évfolyam 4. Fitos Bendegúz 
7. Zsédely Hunor Attila 
16. Győrfi Mór Levente  

5. évfolyam 12. Vidák Máté 
6. évfolyam 14. Takács Nóra 
 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny  
2. évfolyam 2. Novák Norton 

8. Patty Dávid 
9. Nagy Lujza Rózsa 
13. Vukán Kristóf 

4. évfolyam 4. Fitos Bendegúz 
5. Zsédely Hunor Attila 

 

Csapatversenyben 2. osztályosoknál I. helyezést ért el Nagy 
Lujza Rózsa, Novák Norton és Patty Dávid. A 4. évfolyamon III. he-
lyezett lett Fitos Bendegúz, Imre Benedek és Zsédely Hunor Attila. 

 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny  
2. évfolyam 12. Vukán Kristóf 

13. Szabó Veronika  
16. Patty Dávid 
18. Földesi Gréta Olívia  

Regionális Medve Szabadtéri Matekverseny 
Három 5. évfolyamos és egy 6. évfolyamos csapatunk indult a 

versenyen. Minden a négyen ezüst minősítést értek el. Azon belül 
helyezéseket is szereztek, amik a következők lettek: 

5. évfolyamon  
3. Csalló Dominik Csanád, Laska Lilla és Tánczos Viktória 
7. Czigola Emese, Györe Ábel és Májer Dávid 
9. Hermán Dominik, Iván Patrik és Vidák Máté 
6. évfolyam 
6. Balázs Annamária, Guszler Gábor és Molnár Laura 
Gratulálok a diákoknak és a felkészítő tanároknak, Salamon 

Editnek, Gerencsér Máriának, Tubolyné Hartmann Évának, Bod-
nárné Németh Katalinnak és jómagamnak, Horváth Zsoltnénak. 

 

Horváth Zsoltné - a matematika munkacsoport vezetője 
 

A cselgáncs, mint választható  
szabadidős tevékenység 

 

Intézményünk 2016 tava-
szán kapcsolódott be a Ma-
gyar Judo Szövetség által 
meghirdetett pedagógus-to-
vábbképzési programba. Var-
ga Zoltán, a Zalaegerszegi 
Judo Sportegyesület elnöké-
nek felkérésére elvégeztem 
Pécsen egy 60 órás testnevelő 
tanároknak meghirdetett képzést. A kurzuson megismerkedtünk a 
küzdősport elméleti és gyakorlati alapjaival, a sportág tanításához 
szükséges szemlélettel, sportszakmai ismeretekkel: gimnasztika, 
biomechanika, pedagógia, sportpszichológia. A tanfolyam övvizsgával 
zárult, amire ma is nagyon büszke vagyok. 

A judo egy testnevelési rendszer, Japánban az óvódától az egye-
temig erre épül az iskolai testmozgás. Magyarországon 2014 óta 
igyekeznek a szakemberek népszerűsíteni az intézményi keretek kö-
zött folyó cselgáncsoktatást. Zalaegerszegen több általános iskola 
már beépítette a mindennapos testnevelés keretei közé ezt a kitűnő 
mozgásformát. A kicsi gyerek számára teljesen természetes ez a 
mozgás, segít a képi gondolkodásban, vizuálisabbá válnak a gyere-

kek, magabiztosságot és 
helyes önismeretet formál. 

 A legfontosabb, ami 
egész életükre kihat – ezért 
érdemes korán elkezdeni 
a sportággal való ismer-
kedést – az ESÉSTANU-
LÁS. A baleset –és sérü-
lésmentes élet megalapozása rengeteg örömöt hoz majd az életükbe. 
Testi épségük védelme szorosan hozzátartozik az egészségükhöz. 
Nincs szorongás veszélyhelyzetben, mert ez a sport megtanítja a 
gyerekeket a kritikus helyzetek leküzdésére, megoldására. 

,,Emelt fővel veszíteni és lehajtott fejjel győzni- ez a mi sport-
águnkra még inkább jellemző. És ugye szokták mondani a judo-
sokra, hogy minél mélyebbre hajtja a fejét a kalász, annál több szem 
van benne.’’   Ungvári Miklós, olimpiai ezüstérmes, háromszoros 
európa bajnok cselgáncsozó. 

Az eredményességre legjobb példa a magyar olimpiai-és világ-
bajnok Kovács Antal személye, aki Pakson, az iskolai testnevelés 
keretében – Magyarországon elsőként – ismerkedett meg a judo 
sportággal. 

Iskolánkban a programot koordináló edző Varga Zoltán, aki 
szívvel-lélekkel, és nagyfokú pedagógiai érzékkel irányítja a gye-
rekek munkáját. Heti két alkalommal tart edzéseket Márton Tibor 
testnevelő- edző, aki délutánonként szakkör jelleggel foglalkozik a 
diákokkal. Az egészen kicsikkel a testnevelés órák keretein belül én 
próbálom a sportágat megszerettetni. 

A tornatermet az in-
tézmény térítésmentesen 
biztosítja, a szőnyegeket 
a program keretében 
szintén térítésmentesen 
kaptuk a szövetségtől. 
Az elmúlt évben a ki-
váló sportágválasztó- és 
érzékenyítő programok-
nak köszönhetően 25 tanuló vett részt az Öveges iskola judo edzé-
sein. A Zalaegerszegi Judo SE utánpótlás versenyzői szép számmal 
kerültek ki iskolánk tanulói közül, akikre nagyon büszkék vagyunk, 
és ezúton is gratulálunk mind a versenyzőknek mind a felkészítő ta-
náraiknak, edzőiknek!  

Molnár Andrásné 
tanító, a művészeti munkaközösség vezetője 

 

Sportélet 2022 
 

Iskolánk évek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek nagy-
fokú mozgásigényének kielégítését, a mindennapi testedzés és az 
egészséges életmód iránti igény kialakítását.                                              

Intézményűnkben a sportéletnek nagy hagyományai vannak és 
több sportolási lehetőség közül választhatnak tanulóink. A járvány 
már szerencsére nem forgatta fel a megszokott sportéletünket, de a 
versenyeztetés az év elején még nem a 
megszokott módon alakult. Az év, mint 
általában jól indult. Folytatódtak a je-
lenléti testnevelés órák és sportfoglal-
kozások. A tél az utóbbi évekhez ha-
sonlóan nem fogadott kegyeibe minket. 
A téli sportok, a szánkózás, hógolyózás, 
és a hóesés élménye sajnos kimaradt a 
testnevelés foglalkozásokból. Közeledett 
a kritikus március 15 - i időpont, de jár-
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vány miatt szerencsére 
már nem kellett be-
zárni a sulit. A NET-
FIT tesztek alapján 
végre felmérhettük fel-
sős tanulóik általános 
fizikai állapotát. A 
tesztek viszonylag jól 
sikerültek, de azért a 

Covid előtti felmérések eredményét még nem sikerült elérni, de ez 
talán természetes a több hónapi otthon töltött mozgásszegény 
időszak után nem várhattunk csodát gyermekeinktől. A rendszeresen 
sportoló tanulóink azért itt is kitettek magukért. A hagyományos 1 
napos síeléseinket nem tudtuk megszervezni a korlátozó intézkedések 
miatt. A 8. osztályos tanulóink csak a tanév legvégén tudták 
bemutatni a testnevelés órákon szorgalmasan gyakorolt báli táncukat. 
A kitartó munkának meg lett a jutalma, nagy sikert arattak fellépés-
ükkel, szüleik büszkék lehetnek rájuk. Megrendeztük tavasszal 
sportágválasztó napunkat – egy egész napot tölthettek önfeledt 
sportolással tanulóink. A nyári szünetet a hagyományos sportdélelőttel 
kezdtük. Az iskolában és környékén 3 napon keresztül mozoghattak 
tanulóink. A program keretében akadálypályáztunk, exatlonoztunk, 
fociztunk, vetélkedtünk. Minden nap kisétáltunk Gébárti-tóhoz, 
ahol azok is kipróbálhatták a számháború nevű játékot, akik még 
találkoztak vele. A foglalkozások végén jutott idő jégkrémezésre és 
pizzázásra is. A vakáció a hagyományos balatongyöröki sport- és 
kerékpáros táborban folytatódott. Az időjárás szerencsére ismét 
kegyeibe fogadott minket. Igazi nyári napokat élhettünk át a magyar 
tenger partján. Minden nap kirándultunk gyalog vagy kerékpárral. 
A túrák során elkerekeztünk Keszthelyre, Szigligetre és Badacsonyba. 
Fürödtünk a Balatonban, fociztunk a tábor mellett található sport-
pályán, számháborúztunk, és mire észrevettük, vége lett a négynapos 
önfeledt időtöltésnek. 

Minden korosztályban van foci csapatunk az óvodásoktól a leg-
idősebbekig. Az MLSZ Bozsik Iskolai programjában 5 csapatunk 
szerepel. Van alsós és felsős leány foci csapatunk. A lány csapatok 
működését a ZTE lány szakosztálya támogatja, a fiú csapatok fel-
készítésébe pedig főleg az ATE/ Andráshida Torna Egylet/ edzői 
gárdája segédkezett. A ZTE korosztályos fiú és lány csapataiban 
több tanulónk is szerepel. Büszkék vagyunk Sali Rebekára. aki az 
iskolai csapatból kiindulva ma már U-19 – es Magyar Válogatott és 
a Győr első osztályú női csapatának labdarúgója. A hagyományos 
novemberi 5-6. osztályos labdarúgó torna keretében emlékeztünk 
meg Bozó Tamás Tanár Úrra iskolánk legendás testnevelőjére. Az 
év végi Mikulás – tornákon 3 első és 1 második helyezést értek el 
iskolai labdarúgó csapataink. Iskolánk tanulói számára – a focin 
kívül is- többféle sportolási lehetőség van. A néptánc órákon foly-
tatódnak hagyományaink ápolása. A szellemi sportjátékban, a sakk-
ban is remek eredményeket érnek el diákjaink. A kötélugró 
foglalkozások főleg az alsós lány tanulóink körében népszerűek. A 
modern táncot kedvelők akrobatikus rock and roll foglalkozásokon 
vehetnek részt. A judó edzések is egyre népszerűbbek. 

A tanévet iskolai sportnapot tartva zártuk, az évet pedig decem-
berben a Mikulás – tornák megtartásával búcsúztattuk.  

Varró Dezső 
testnevelő
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Művészet és sport a szabadidős 
tevékenységek sorában 

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük tanulóink hasznos szabadidő 
eltöltését, ezért minden tanévben meghirdetjük számukra a délutáni 
foglalkozásokat. A tanórát megelőző időszakban művészeti és sport 
szakkörökben tevékenykedhetnek, szabadon választott iskolai és 
külsős egyesületek bevonásával. 

A művészeti tevékenységek közül tehetséggondozó vizuális 
kultúra-szakkör várja a gyerekeket – Simon József tanár úr 
vezetésével – egészen kicsi koruktól kezdve. Munkáikból minden 
tanév végén kiállítást rendezünk iskolánk bejárati aulájában. 

Az iskolai énekkar heti rendszerességgel tart próbákat, és itt 
készülnek fel a gyerekek az iskolai ünnepélyekre, valamint a nép-
daléneklő versenyekre. Horváth Zsoltné Andi néni a tanév végén 
jutalmazza a lelkes énekkaros tanítványait, kirándulni mehetnek a 
termálfürdőbe, valamint zenei táborban tölthetnek egy vidám hetet. 

A Pálóczi 
Horváth Ádám 
Zeneiskola kihe-
lyezett tagozata 
várja a hangsze-
ren tanuló diá-
kokat. Heti két 
a l k a l o m m a l 
szolfézs órára 
járnak a gyere-

kek, ezen felül pedig mindenki a választott hangszerén beosztás 
szerint tanulhat. Választhatnak furulya, hegedű, zongora, cselló és 
népi hangszerek közül. Tanítványaink fellépési lehetőséget kapnak 
ünnepségeinken, valamint a tanév végi gálaműsorunkon. 

A sportok iránt érdeklődő gyerekek kipróbálhatják magukat a 
labdarúgásban (fiú-és leányfoci), kötélugrásban, cselgáncsban és 
akrobatikus rock&roll-ban. A focit szerető gyerekek már óvodás 
koruktól nálunk edzenek Varró Dezső tanár úr és az ATE sportegyesület 
edzőinek segítségével.  A kötélugrás szakkört Kovács Zsuzsanna 
tanárnő vezeti, volt tanítványaink szép sikereket értek el nemzetközi 
versenyeken is. 

A rockysok felkészítője Koszogovics Norbert, hozzá két kor-
csoportban járnak a gyerekek, külön a kicsik és a nagyobbak. A 
tanév végi gálaműsorban mindig nagysikerű műsorral lepnek meg 
bennünket. 

A cselgáncs edzéseket Márton Tibor vezeti, a Zalaegerszegi 
Judo SE edzője. Mivel együttműködő partnerei vagyunk a sport-
egyesületnek – a mini judo program kapcsán – az országos szövetség 
rendelkezésünkre bocsátott közel ötven tatamit. Az edzések két 
délután zajlanak, a gyerekek judo edző ruhát is kapnak az egyesülettől. 
A tehetséges sportolók az egyesület kertvárosi székhelyén folytathatják 
munkájukat, ott tehetnek övvizsgát és versenyezhetnek. Jelenlegi 
és volt tanítványainkra is nagyon büszkék vagyunk, szép sikereket 
érnek el rangos versenyeken, diákolimpián. 

A paletta tehát nagyon színes, mindenki kedvére találhat 
szabadidős elfoglaltságot. 

Molnár Andrásné 
sport- és művészeti munkaközösség vezetője
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Művészeti nevelés  
színházlátogatással 

 

Intézményünkben több évtizedes múltra tekint vissza a szín-
házlátogatások megszervezése. Az idei tanév elején is felmérték az 
osztályfőnökök, hogy kik azok a tanulók, akik érdeklődnek a 
színház varázslatos világa iránt. Felvettem a kapcsolatot a Hevesi 
Sándor Színház szervezési osztályán dolgozó kapcsolattartó szer-
vezővel, aki tájékoztatott a várható előadásokról. A színház művészeti 
vezetője nagy gonddal válogatja össze a diákbérlet lehetséges 
darabjait, hogy azok megfeleljenek az életkori sajátosságoknak. 

Az alsó tagozatos tanulóink a Griff Bábszínház hat előadásos 
bérletsorozatát vásárolhatják meg kedvező áron. A kicsik izgalmas 
bábelőadásokat láthatnak a tanév során, amire mindig izgatottan 
készülünk. A színház épületének padlásterében különleges környe-
zetben fogadják a nézőket a bábszínház dolgozói, ezzel is segítve 
az élménybefogadást. Külön busz jön értünk az iskolához a kora 
délutáni időben, s ugyanide vissza is hoz bennünket az előadás 
végén. A látott mese kapcsán segítjük tanító társaimmal a befogadást, 
az irodalmi mű feldolgozását. Beszélgetés, illusztráció készítése, vé-
leményalkotás zárja egy-egy bábszínházas előadás megtekintését. 

A felső tagozatos diákok szintén bérletes előadásra válthatnak 
bérletet, amely három előadást tartalmaz a tanév során. A választott 
művek gyakran kapcsolódnak a tananyaghoz, már ismert irodalmi 
alkotásokhoz vagy a kamaszokat foglalkoztató témákhoz a színház 
sajátos eszközeivel (pl. Kőszívű ember fiai, Kőműves Kelemen) 

Az előkészítő munka része, hogy a magyartanárok előzetes tá-
jékoztatást nyújtanak a várható darabról. Beszélgetnek a gyerekekkel 
a színházi technikákról, művészekről, érzelmi hatásokról. Szóba 
kerül a hang-és fénytechnika, a helyes viselkedés, az illő öltözködés 
és a tapsrend szerepe az előadásban. A darab megtekintése után 
újra megbeszélik irodalom, vagy osztályfőnöki órán, hogy milyen 
élményekkel tértek haza a gyerekek a színházlátogatás után. 

Munkánk eredményességét bizonyítja, hogy az alsó tagozaton 
szinte minden diák, a felső tagozaton pedig 90-110 diák részesül 
minden tanévben színházi élményben, amely a felnőtt kori értő- és 
befogadó, színházszerető embereket formálja. 

 

Molnár Andrásné  
a művészeti munkaközösség vezetője 

 

Dráma és színház tanórák  
az iskolánkban 
 

,,A játék. 
Az különös. 
Gömbölyű és gyönyörű, 
csodaszép és csodajó, 
nyitható és csukható 
gomb és gömb és gyöngy, 
gyűrű. 
Bűvös kulcs és gyertya lángja, 
színes árnyék, ördöglámpa…”   (Kosztolányi Dezső) 
 

Iskolánkban közel húsz éve modultantárgyként tanítom a dráma 
és színház tantárgyat az ötödik és hatodik évfolyamos tanulóknak. 
Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése előtt még 5. és 6. évfolyamon 
is része volt a tantárgyfelosztásnak a dráma és tánc tantárgy, de az 
elmúlt három évben már sajnos csak az ötödikesek órarendjében 
szerepel. 

A tantárgy elsődleges célja a gyerekek önismeretének fejlesztése, 
ezen keresztül a társak megismerése és a közösség formálása. 
Fontos feladatomnak tekintem az alsó és felső tagozat közötti 
átmenet segítését, a kommunikáció megkönnyítését, valamint a 
konfliktushelyzetek megnyugtató megoldását. Ezeket a célokat és 
feladatokat színes és izgalmas játékhelyzetek megteremtésével 
igyekszem elérni. A drámajátékok minden nevelési célra felhasz-
nálhatók, azonban csak akkor érik el céljukat, ha az adott közösséghez 
és a megoldásra váró problémákhoz igazítjuk azokat. A gyerekek – 
kicsik és nagyok egyaránt – nagyon szeretnek játszani, minden 
játék szituáció vonzó számukra, ezért olyan népszerű a drámaóra. 
Igyekszem meleg, barátságos, elfogadó légkört teremteni, ahol 
mindenki biztonságban érezheti magát és bátran kifejezésre juttathatja 
érzelmeit, beszélhet örömeiről és nehézségeiről. 

Az általam összeállított tanmenet az ön-és társismereti játékokon 
keresztül az improvizációs technikákon át vezet a komplex drámáig, 
ahol ismert és kedvelt irodalmi alkotások feldolgozása zajlik. Az 
egyszerű színésztréning segíti a gyerekeket a helyes artikuláció és 
beszédstílus megtanulásában, a testbeszéd tudatos alkalmazásában, 
a figyelmes jelenlét megtapasztalásában. A mindennapi élethez 
szorosan kapcsolódó csoportos improvizációk segítenek a feszültségek 
feloldásában, együttműködésre tanítanak és mókás, vidám percekkel 
örvendeztetik meg a közösséget. 

A színházlátogatások előkészítése és a látott darab feldolgozása 
is a drámaórák feladata, hiszen megkönnyíti a befogadást, ha fel-
készülten nézünk meg egy előadást. Ilyenkor nem csupán a mű tar-
talmáról vagy mondanivalójáról esik szó, hanem a fény-és hang-
technikáról, a színészi játékról, a színház varázslatos világáról is.  

A dráma és színház órák nem a tantermekben zajlanak, hanem 
az ún. gondnoki lakásban, amely iskolánk ebédlői részében található. 
Több helyiség áll a játszók rendelkezésére, de legfőképpen egy 
nagy szobát használunk, ahol kisméretű székeken kényelmesen 
körbe tudunk ülni. Ez megkönnyíti a tér minél jobb kihasználását, 
a gyors színpadi átalakulást és a nagymozgásos játékok biztonságos 
megszervezését. Ígéretet kaptam, hogy a közeljövőben lehetőségünk 
lesz rövidfilmek megtekintésére is, hiszen a tananyag tartalmaz 
olyan digitális elemeket, amely a filmművészet világába kalauzolja 
el a tanulókat. 

A dráma és színház nevű tantárgy túlmutat az iskolai hagyományos 
módszereken, hiszen a reformpedagógiai irányzatok olyan kipróbált, 
jól bevált eljárásait, módszereit alkalmazza, mellyel szívesen 
dolgozik minden gyermek és pedagógus. 

 

Molnár Andrásné  
tanító, drámapedagógus, a művészeti munkaközösség vezetője 

 



Iskolai Hírmondó20
Zeneiskola 

 

„Egyértelműen kijelenthetjük, hogy zenélni minden korban szó-
rakoztató és mindenki több lesz általa, ugyanis amire már nem elég 
a szó, arra ott a: ZENE!” 

Olyan ez, mint egy 
varázspálca, hiszen a 
zene mind a személyi-
ség, mind a test és a lé-
lek fejlődéséhez is pá-
ratlanul sokat képes 
hozzátenni. A zene ja-
vítja a kézügyességet, 
az összpontosítást, az 
emlékezést és az intelligenciát, közösséget formál, csapatmunkára 
tanít, ahogyan türelemre, kitartásra, fegyelemre is. Orvosság az ön-
bizalomhiányra és a lámpalázra, hatékony stresszoldó, és persze 
segíti az önkifejezést. Nem utolsó sorban pedig – hiszen e cikk 
kapcsán gyermekekről esik szó – segíti a matematikát, fejleszti a 
logikus gondolkodást, az értő olvasást. 

Az Öveges József Általános Iskola zenét tanuló diákjai kivételes 
helyzetben vannak, hiszen az énekórákon túl a zeneoktatás az ő 
számukra „házhoz jön”. Mindez annak köszönhető, hogy az 
intézmény és a Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám AMI között 
sok éve tartó gyümölcsöző kapcsolat van. A hétköznapok szolfézs- 
és hangszeres óráin túl ez minden esztendőben rendezvényeken, 
ünnepségeken is jól tetten érhető. Természetesen így volt ez a 
2022/23-as tanév eddig eltelt hónapjaiban is. A tehetséges „zenész-
palánták” lelkes résztvevői voltak növendékhangversenyeknek 
mind az anyaintézményben, mind más városi rendezvényeken.  
Adventi gyertyagyújtások alkalmával segítették az ünnepre hango-
lódást hangszeres játékukkal.  Mindezt megkoronázta az iskolai 
karácsonyi ünnepség.  

Ez az év sem múlt el kiemelkedő siker nélkül: Herczeg Zsófia 
(felkészítő tanára: Kostyál Ildikó) csodálatos hegedűjátékával az 
Országos Koncz János Hegedűverseny döntőjében mutathatta meg 
tehetségét.  

Idén új hangszerrel is közelebbi barátságot köthettek a zenét 
tanulni vágyó gyerekek, hiszen a zongorán, hegedűn, furulyán, 
népi hangszereken kívül cselló oktatás is folyik a falakon belül.  

Akik továbbra is tárt karokkal várják a zenetanulás iránt érdek-
lődőket: 

Dobos Sándor – zongora 
Horváth Barbara – furulya 
ifj. Horváth Károly – népi hangszerek 
Kostyál Ildikó – hegedű  
Székely Andrea – szolfézs  
Zumbók-Jakobovics Nikoletta – gordonka 
 

Székely Andrea - A Pálóczi Horváth Ádám AMI tanára 

Énektábor 

 

Ahogy júniusban véget ért az is-
kola, rögtön kezdődött is az énektá-
borunk, melyet két év kihagyás után 
tarthattuk meg ismét. Kik vettek részt? 
Elsősorban azok, akik szeretnek éne-
kelni. Főleg énekkarosok, de ez nem 
volt feltétele a jelentkezésnek. Prog-
ramban szerepeltek zalai népdalok, 
kórusművek, könnyűzenei dalok, mesék zenéi és musicalek megta-
nulása. De természetesen nem lehet reggeltől estig énekelni, így 
mindig beiktatok egy kis kézműveskedést, udvari játékot. Egy nap 
kigyalogolva ellátogattunk a Zalaegerszegi Termálfürdőbe is a 
reggeli éneklés után. Utolsó nap, mint mindig, már hagyományként, 
koncertet adtunk az iskolánk tanárinak, dolgozóinak. Zárásként 

pedig megnézünk egy 
zenés filmet és közben 
pizzát ebédeltünk. Se-
gítségemre voltak az 
udvari programoknál 
a pedagógiai asszisz-
tensek, Rita néni, Zsu-
zsa néni, Gabi néni és 
a strandolásnál még 

csatlakozott hozzánk Eszter néni is. Nagy örömömre, szeptemberben 
többen jöttek is az énekkarba. A jövőben tervezek más külső 
helyszín meglátogatását is vagy akár egy nap iskolában alvást is! 

 

Horváth Zsoltné 
matematika, ének-zene szakos tanár 

 

Lengyel Lili és Lengyel Luca  
kiállítása az Öveges iskolában 

 

Egy kiállítás megnyitása mindig megtisztelő feladat. Különösen 
akkor, amikor tanítványaink mutatkoznak be alkotásaikkal. Az 
pedig igazán ritka eset, hogy egy testvérpár közös kiállítással jelent-
kezik. Úgy tűnik, a művészeti érintettség esetükben családi vonás.  

Nomen est omen. A név előjel, maga az ember, tartja a latin 
közmondás. Lengyel Lili, Lengyel Luca.  Már a nevükben is ott 
van a lüktetés, a dallam, a költészet, a művészet. 

Luca iskolánk 7.a osztályos tanulója. Lili is az Övegesben 
kezdte tanulmányait, de már kinőtte padjainkat. Ma az Ady iskola 
képzőművészeti irányultságú gimnáziumi osztályába jár. 

 Két kedves tanítvány, akik örömüket lelik az alkotótevékeny-
ségben. Számukra a rajzolás, a festés kikapcsolódás. Ahogy ők 
mondják: hobbi. Talán nem is tudják, de ezzel nemcsak önmagukat 
teljesítik ki, de tanítóik, nevelőik álmait is megvalósítják. Eddig mi 
egyengettük útjukat, most megmutatták nekünk, hogy milyennek 
látják ők maguk a világot.  

Nem készülnek művészpályára, de mi azért reménykedünk. Kí-
váncsian várjuk, hogy mit tartogat számukra a jövendő.  

Nagy örömömre 
szolgált, hogy mun-
káikat a közönség 
figyelmébe ajánlhat-
tam. 

 

Simon József 
rajztanár



Iskolai Hírmondó 21
Hangszert a kézbe 

 

2022 novemberében 
került megrendezésre a 
Hangszert a kézbe or-
szágos rendezvényso-
rozat a Keresztury De-
zső Városi Művelődési 
Központban. A prog-
ramsorozat egy ingye-
nes „hangszersimogató” és könnyűzenei, népzenei, klasszikus zenei 
oktatási bemutató, amely a fiatalok figyelmét irányítja rá a zenélésre.  
Elismert szakemberek közreműködésével a diákok 140 hangszert 
vehettek a kezükbe és hangtechnikai berendezéseket próbálhattak 
ki. Gitárok, dobok, ütős, billentyűs hangszerek, mini stúdiók, 
énekes és elektronikus eszközök várták a gyerekeket. Három napon 
keresztül bárki meglátogathatta az este 18 óráig nyitva tartó 
programot. Iskoláknak, óvodai csoportoknak rendhagyó énekórát 
is szerveztek. A mi iskolánk a Basszus a Groove-okban – Takács 
Roland basszusgitáros, Sümegi Tamás dobszakértő és Benkő Zsolt 
blues gitáros előadását hallgathatta meg szerda délután. Először a 3 
zenész egyenként mutatta be hangszerét, elmesélték a hangszerek 
kialakulásának történetét. Majd egy fantasztikus mini koncertet 
tartottak nekünk.  Egyik diákunk, a 7.a osztályos Domján Olivér, 
abba a szerencsében is részesült, hogy felmehetett a színpadra és 
játszhatott Kanóccal (Takács Rolanddal) a gitárján. A program 
folytatásaként átmentünk a nagy terembe, ahol a hangszerek voltak. 
Mindegyikhez tartozott egy fejhallgató, így nem volt hangzavar a 
teremben. Ott a zenészeken kívül további szakemberek segítettek a 
tanulóknak, hogy minél több érdekes dolgot tudjanak meg a hang-
szerek kipróbálásán túl. Nagyszerű és boldog pillanatokat élhettek 
át tanulóink. Személy szerint én 3 hangszerbe szerettem bele 
nagyon. Az egyik a basszus gitár, ami nem egy könnyű hangszer, 
félve is nyúltam hozzá, de fantasztikus hangja van. Második egy 
elektromos zongora, ami az én hangszerem. Végezetül egy mikrofon, 
amihez egy keverő volt kötve és rengeteg mindent lehetett a han-
gommal csinálni. Legjobban azt tetszett, hogy énekelve két hangon 
szólaltam meg. Az egyik hang egy oktávval lejjebb szólt. Sok gye-
reknek az elektromos dobok tetszettek legjobban, amin egy lakótelepi 
házban is nyugodtan lehetne gyakorolni, mert csak a fejhallgatóban 
volt hangja! De voltak, akik a keverőpultok varázsoltak el és 
olyanok is, akiket a különböző nagyságú pengetős hangszerek. 
Felnőttnek, gyereknek egyaránt felejthetetlen élmény volt. Biztos 
vagyok benne, hogy ezek után többen is lesznek, bele értve jó 
magamat is, akik meg szeretnének tanulni, játszani ezeken a hang-
szereken. Kodály Zoltánnak teljes mértékben igaza volt, hogy „A 
zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.” Ezek az 
élmények, programok vezetnek el ehhez a feltöltődéshez. 

 

Horváth Zsoltné 
matematika, ének-zene szakos tanár 

Tavaszi zsongás 

 

Két év kiha-
gyás után, ismét 
meg tudtuk szer-
vezni a Tavaszi 
zsongás elnevezé-
sű házi népdalé-
neklési versenyün-
ket. Sajnos a Covid 
miatt az előző 
években még éne-
kelni sem nagyon lehetett ének órán, nem, hogy versenyt szervezni! 
De ennek most vége! 72 tanuló jelentkezett a minősítésre, ami az 
iskolai létszámot tekintve, minden ötödik diák. Mint mindig, most 
is főleg az alsó évfolyamokból voltak „éneklő pacsirták”. Felsőben 

érezhető volt, 
hogy kimaradt 
két év, de azért 
utoljára még sze-
repelt Büki Re-
gina és Farkas 
Klarissza nyolca-
dik osztályos ta-
nulók. Ők azok, 

főképp Regina, akikre a 8 év alatt, minden ünnepségen, versenyen 
számítani lehetett. A zsűriben Simonné Gaál Eszter tanító kollégám 
és jómagam mellett egy volt diákunk, Sárközi Máté is ült. Máté 
annak idején, iskolánk tanulójaként országos arany minősítéssel 
ballagott el tő-
lünk. Azóta is 
énekel és ezt a 
verseny nyitá-
saként a diákok 
is meghallgat-
hatták. A tanu-
lók nagyon 
szépen felké-
szültek egy ál-
taluk kiválasztott népdalból. Ennek eredményeként, szinte alig 

adtunk bronz minősítést. Ezek a versenyek sokat segítenek abban, 
felsős ének-zene tanárként, hogy kik azok, akiket hívjak az énekkarra 
és kik azok, akiket akár népdalversenyre is lehetne vinni. Bízom 
benne, hogy most már minden áprilisban eltölthetünk egy kellemes 
délutánt a gyerekek produkcióit hallgatva.  

 

Horváth Zsoltné 
matematika, ének-zene szakos tanár



„Nyitott szemmel álmodni” 
 

„Olvasni annyi, mint nyitott szemmel álmodni.” – Tartja egy is-
meretlen eredetű idézet. 

Hasonló álmodozásra hívtam osztályomat, az 5.a osztályt egy 
borongós, hűvös őszi estére az iskolába. Mi másra is vágyna 
ilyenkor az ember, minthogy beburkolózva puha takarójába, meleg 
italt kortyolgatva elmerüljön kedvenc történeteiben. No, de mindezt 
az iskolában?  

Diákjaim-
mal már jóval 
előre megbe-
széltük a rend-
hagyó olvasó-
estünk részlete-
it: miután taní-
tás után kiürül 
az iskola, s a 
nap is lemegy, 
birtokba vesz-
szük osztályter-
münket, melyet 

kényelmes matracokkal rendezünk be. Mindenkinek szüksége lesz 
a közös olvasmányunkra, a Jeff Kinney által írt Egy ropi naplója 
című könyvre, kispárnára, takaróra és egy zseb-, vagy fejlámpára. 
Lámpára bizony, mivel programunk legizgalmasabb és talán 
legjobban várt része a sötétben való olvasás volt. Különleges 
hangulat hatotta át az osztályt, ahogy lámpáinkkal világítva merültünk 
el a közös olvasásban. A gyerekek annyira élvezték, hogy szinte 
versenyeztek, ki legyen a következő felolvasó. Természetesen a fi-
nomságokról sem feledkeztünk meg: míg a diákok kekszeket, ro-
pogtatnivalókat hoztak, én finom, meleg teával készültem nekik az 
olvasás szüneteiben.  

Az élvezetesre sikerült együtt töltött idő alatt észre sem vették a 
gyermekek azt, hogy közel 100 oldalt olvastak el vidámságtól 
csillogó szemekkel, közösen, egy nagy csapatként. És mi más is 
lehetne egy magyart tanító osztályfőnök vágya diákjaival kapcsolatban, 
ha nem az, ami ezen a felejthetetlen estén történt? 

 
Balogh-Gángó Ildikó 
az 5.a osztályfőnöke,  

a felsős humán munkaközösség vezetője 

Az iskolai könyvtár 
 

„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. Átélni és túlélni is.” 
(Vekerdy Tamás) 

Iskolánk könyvtára és ol-
vasóterme sok diákunk szá-
mára az egyik legkedveltebb 
helye intézményünknek. A fá-
rasztó tanulás után szabadon 
választott szellemi táplálékra 
lelhetnek itt, mindezt meghitt 
és barátságos környezetben. 

A városi könyvtár fiókkönyvtáraként rendszeresen kapunk új 
és tartalmas könyveket. A gyerekek számára örömünnep, amikor új 
könyvek érkeznek. Boldog kiváncsisággal böngésznek és próbálnak 
hozzájutni a legnépszerűbb kiadványokhoz. 

Mintegy tízezer kötetnyi zömében ifjúsági és gyermekkönyv 
sorakozik a polcokon, de a felnőttek is találnak kedvükre való re-
gényeket. Külön említést érdemel a dinókról szóló gyűjteményünk, 
amely főleg a fiúk körében népszerű.  

Vannak, akik origamis könyvet keresnek, mások házi kedven-
ceikről szeretnének többet megtudni. Mintegy száz Geronimo és 
Tea Stilton közül válogathatnak a rágcsálótörténetek kedvelői.  

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 

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

Kiemelt feladatunk az olvasás megszerettetése, mert ezen 
keresztül vezet az út az értő olvasáshoz, amely az eredményes 
tanulás és munka elengedhetetlen feltétele. Mindezt rendezvényekkel 
(író-olvasó találkozók, vetélkedők, kulturális bemutatók) is igyekszünk 
segíteni. Továbbra is szeretettel várjuk kedves olvasóinkat! 

 

Kocsis Csaba könyvtáros
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Vöröskeresztes hírek 

 

Iskolánkban 2015 szeptemberében alakult meg a Vöröskeresztes 
alapszervezet, melynek taglétszáma azóta is dinamikusan növekszik. 
A kezdeti 74 fő helyett ma már 140 főt (pedagógust, szülőt, diákot, 
andráshidai lakosokat) tudhatunk soraink között.  

Az alapszervezet elnöki tisztségét kezdetben Dr. Berki Barnabás 
háziorvos, majd a 2020-tól Salamon Edit iskolánk intézményveze-
tő-helyettese látta el. 2022 őszén Salamon Edit, aki az alapszervezet 
lelke, motorja volt, nyugdíjba vonult, azonban az elnöki feladatokat 
továbbra is Ő végzi. Alapszervezetünk titkára Mánfai Erzsébet. 
Domján Anita, Horváth Zsoltné és Molnár Andrásné vezetőségi 
tagként segítik a munkát. 

Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindannyiunk 
nevében köszönetet mondjak Editnek a fáradhatatlanul, hatalmas 
odaadással végzett munkájáért. Igyekszünk méltó utódai lenni.  

A világjárvány lecsengése után, a tavalyi évben ismét lehetőségünk 
volt megszervezni az iskola épületében a két véradást (tavasszal 35 

fő és télen 54 fő), melyen összesen 89 fő önkéntes donor vett részt. 
Köszönetet mondunk a segítő, támogató szülőknek, valamint kö -
szönet illeti az iskolai és iskolán kívüli segítőket is. A hagyományokat 
folytatva, most is versenyt hirdettünk az osztályok között. A 
helyezések a következőképpen alakultak a 2022. december 5-én 
megtartott véradás alapján: az I. és II. helyen holtversenyben az 5. 
b és a 6. b osztályok végeztek. III. helyezést ért el a 2. a osztály.  

Terveink szerint tavasszal ismét véradónapot szervezünk (2023. 
április 4.), melyre minden önzetlen, beteg embertársainkon e módon 
is segíteni szándékozó, 18 év feletti támogatót szeretettel várunk. 

Változatlanul segíteni szeretnénk a Bereczkné Bajsz Judit iskolai 
védőnő által vezetett vöröskeresztes szakkör munkáját is. Az általa 
felkészített csapat vett részt az 50. Országos Elsősegélynyújtó Ver-
senyen, melyet szeptemberben rendeztek meg Budapesten.  Szívből 
gratulálunk a „Vöröskereszt Lovagjai” csapat tagjainak és Bereczkné 
Bajsz Judit iskolai védőnőnknek tanulóink sikeres felkészítéséhez.  

 

Mánfai Erzsébet 
Alapszervezeti titkár



Iskolai Hírmondó 23
50. Országos Elsősegélynyújtó  
Verseny 

 

Intézményünkben is-
kolai védőnőnk, Bereczk-
né Bajsz Judit vezetésé-
vel működik a Vöröske-
resztes szakkör, felső ta-
gozatos tanulók részvé-
telével. A szakkör kiemelt 
feladata az elsősegély-
nyújtás alapjainak meg-
ismertetése a gyerekek-
kel. A Magyar Vöröske-
reszt által meghirdetett 
elsősegélynyújtó verse-
nyekre a kolléganő ké-
szíti fel a szakkörösöket. 
Ebben a munkájában Pre-
is Péter vármegyei első-
segély-koordinátor is se-
gíti. 

A tavasszal megren-
dezésre kerülő Területi Elsősegélynyújtó Versenyen olyan eredmé-
nyesen szerepelt a csapat, hogy „gyerek” kategóriában továbbjutottak 
az 50. Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjébe, amely Buda-
pesten került megrendezésre. A csapat tagjai Fecske Krisztina 7.b, 
Lahocsinszky Réka 8.a, Riba Lilien 8.a, Takács Nóra 7.a és Wettstein 
Miklós 7.a osztályos tanulók voltak. Végül Riba Lilien betegség 
miatt nem tudott részt venni a budapesti versenyen. A programon 
csapatkísérő pedagógusként vettem részt. 

Csodálatos fővárosunkba vonattal utaztunk 2022. szeptember 
9-én, a déli órákban. A gyerekek nagy izgalommal, jókedvűen ké-
szültek az utazásra, búcsúztak el szüleiktől. A több mint három 
órás út alatt vidáman beszélgettek, kikérdezték egymást az elsőse-
gélynyújtás szabályairól. A Déli pályaudvarra történő megérkezésünk 
után metróval jutottunk el a szállásunkra, amely a budapesti Netizen 
Hostelben volt. A regisztráció és a helyszíni nevezés után éppen 
annyi időnk maradt, hogy a recepción számunkra kijelölt szobákban 
a csomagjainkat lepakoljuk. Máris indultunk tovább! Budapest tö-
megközlekedésével ismerkedve, trolival jutottunk el a vacsora és a 
nyitórendezvény helyszínére, a Radnóti Miklós Művelődési Köz-
pontba. Itt került sor az elsősegélynyújtó versenyen részt vevő imi-
tátorok és a versenybírók eskütételére. Látványos és érdekes volt 
számunkra az imitátorok csapatának megérkezése. Gyalogosan, 
énekelve meneteltek be az udvarra. A nagyon színvonalas megnyitó 
után az esti órákban tértünk vissza a szállodába.  

Szeptember 10-e az elsősegélynyújtás világnapja. Ezen a napon 
rendezték az 50. Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjét.  
Reggel már 6:00 órakor ébresztő volt a szálláshelyen. A közös 
reggeli elfogyasztása után indultunk a számunkra kijelölt technikai 
megnyitó helyszínére, amely meghatározására a rajtszámok alapján 
került sor. Az 50. Országos Elsősegélynyújtó Versenyt a Magyar 
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete rendezte, és szerették 
volna megmutatni a rendezvény valamennyi résztvevője számára, 
hogy milyen gyönyörű hely Budapest. Ezért egy olyan pályakoncepciót 
alkottak, amilyenre korábban még sohasem volt példa! Annak ér-
dekében, hogy a versenyzők minél látványosabb helyszíneken ver-
senyezzenek, illetve hogy minél többet lássanak a főváros neveze-
tességei közül, az állomások két frekventált városrészben lettek ki-
alakítva. A Városligetben és a Belvárosban. A két pályaszakasz 

között a verseny félidejében a csapatok a Millenniumi Földalatti 
Vasút igénybevételével cseréltek helyet. A két pályaszakaszon egy 
időben, de két különböző helyszínen történt tehát a helyszíni 
gyülekező és a reggeli technikai megnyitó. A zalaegerszegi csapat 
a belvárosi szakaszon kezdett. A Vörösmarty téren kellett gyüle-
keznünk reggel 8:00 órától. A Városligetben kezdő csapatok gyüle-
kezőhelye a Széchenyi Fürdő metróállomásánál volt. 

A technikai megnyitó 8:15 perckor kezdődött. Ezen a rendezvényen 
még mi kísérők és felkészítők is jelen lehettünk, együtt a csapattal. 
Majd el kellett búcsúznunk egymástól, mert a verseny időtartama 
alatt a felkészítőknek és csapatkísérőknek külön programot szerveztek 
a verseny tisztasága érdekében. Itt szeretném megköszönni Zalae-
gerszeg „felnőtt” csapatának, akik a Mindszenty Iskolát képviselték, 
hogy a verseny ideje alatt figyeltek gyerekeinkre, akik a verseny 
legfiatalabb résztvevői voltak! 

Bennünket kísérő pedagógusokat és felkészítőket a mellénk 
adott segítők a Városligetbe kalauzoltak. Itt találkoztunk a ver-
senyfeladatok összeállítójával, aki a nap folyamán a vezetőnk lett. 
Minden helyszínt megtekintettünk, megismerkedtünk a baleseti 
szituációkkal, a sérülésekkel illetve az elsősegélynyújtók feladataival. 
A leglátványosabb helyszín számomra a Hősök tere volt, ahol egy 
tömegbaleset helyszínével, sérültjeivel találkozhattunk. Megnézhettük 
az egyik „ifjúsági” csapat munkáját a „terepen”, a rendőrség, a tűz-
oltóság és a mentők kiérkezéséig. A versenyfeladat megoldása 
akkor volt befejezett, amikor az ifjú vöröskeresztesek átadták a sé-
rülteket a szakembereknek. Megfigyelhettük a versenybírókat is 
munka közben. Budapest járókelői is részesei lehettek a látványos 
szimulációs feladatnak. A délelőtti program nem volt számunkra 

mentes az izgalmaktól sem! 
A verseny szervezői azzal 
kerestek meg bennünket, 
hogy csapatunk egyik tagja, 
Fecske Krisztina rosszul lett. 
A mentősök ellátták a kis-
lányt. Szerencsére nagyobb 
bajt nem találtak, de a ver-
seny befejezését javasolták 
számára. Így Kriszti, Judit 
nénivel visszatért a szállásra 
pihenni. Csapatunk három 
fővel versenyzett tovább! A 
verseny végén, 18:00 órakor 
a Szent István Bazilika előtt 
találkozhattunk ismét a gye-
rekekkel. Innen indultunk 
vacsorázni, majd tovább a 
verseny zárórendezvényére.  

Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre a Honvéd Kulturális Központban került sor. A szín-
vonalas gálaműsor 19:30 órakor kezdődött, majd ezután derült ki, 
hogy kik voltak a nap folyamán a legjobbak. Csapatunk különdíjat 
kapott a szakmai zsűritől, mivel három fővel is befejezték a 
versenyt. A megérdemelt ajándékoknak nagyon örültek a gyerekek. 
A program 23:00 óra körül fejeződött be. Az utolsó trolibusszal 
még éppen sikerült visszautaznunk a szállásunkra! A nap eseményeitől 
kifáradva, de elégedetten tértünk nyugovóra.  

Másnap ismét korán kellett kelni, mert reggeli után azonnal in-
dultunk a Déli pályaudvarra. Fájó szívvel vettünk búcsút a fővárostól, 
s meglehetősen fáradtan, de életre szóló élményekkel gazdagodva 
tértünk haza. 

 

Mánfai Erzsébet 
csapatkísérő pedagógus




