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IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Olvasók!

A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola évente
megjelenő „Iskolai Hírmondójának” olvasójaként köszöntöm Önt.
Iskolánkban történteket immáron 13. alkalommal
mutatjuk be Andráshida lakói és az intézményünkbe járó
gyermekek családjai számára.
Nagy múltú intézményünk immár 133 éve neveli-tanítja a környék apraját-nagyját, a 2017-es esztendőben is
bővelkedett programokban, eredményekben.
Sokan, sokszor kérdezik tőlem:- Nálatok mindig történik valami, hogyan csináljátok? Mi a titka?
A válaszom nagyon egyszerű: közösen, együtt, egymásért tesszük, amit teszünk, de a lényeg mindig ugyanaz,
számunkra a gyermekek a legfontosabbak! Ők a jövőnk zálogai.
E kiadvány a teljesség igénye nélkül igyekszik bepillantást nyújtani a 2017-es esztendő iskolai történéseiről.
Intézményünk nevelő-oktató munkája mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektet a
sokszínűségre, a nemzeti és helyi hagyományaink őrzésére. A programjaink megvalósításában sok segítséget kaptunk a helyi civil szervezetektől, az andráshidai óvodától és a művelődési háztól.
Nyolcadik osztályosaink a 24. alapítványi bálon bemutatták gyönyörű keringőjüket, míg 7. osztályos gyermekeinkkel megjártuk Székelyföld csodálatos tájait. Negyedikeseink csapata országos első helyezést értek el Szolnokon, a nemzetközi Curie
Környezetvédelmi Emlékversenyen. A tavaszi sportágválasztó rendezvényünkön
igyekeztünk tanulóink figyelmét felhívni a rendszeres testmozgás szükségességére.
Szerveztünk hagyományőrző és ünnepi megemlékezéseket, sportversenyeket, kirándulásokat, táborozásokat, játszóházakat. Gyermekeink különböző szintű tanulmányi versenyeken bizonyították sikeresen alapos felkészültségüket, az iskola magas
színvonalú szakmai munkáját. Büszkék vagyunk a közösen elért eredményeinkre.
Az általános iskola zárásaként több diákunk kapott kiemelkedő tanulmányi, sport
eredményéért, kulturális tevékenységéért kitüntetést. Fényképüket – minden gyermekünk számára példaként állítva - elhelyeztük az „Akikre büszkék vagyunk” tablón.
2017-ben az andráshidai közösség nagy örömére elkészült az új óvodánk, befejeztük a belső udvarunk felújításának első ütemét, amelynek keretében parkosítottunk,
padokat, asztalokat, virágládákat, pingpongasztalt, ivókutat, sakk-, malom- és lábtengó pályát helyeztünk el. Az udvar másik felében a diákok egészséges életmódra
nevelése, a biológia és háztartástan tanításának segítésére fűszer- és növénykertet
hoztunk létre.
További terveink, újító elképzeléseink vannak bőségesen! A tervek, célok megvalósításához nagy erőt ad az „Övegesi Közösség”, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatának támogatása, a gyerekek lelkesedése, a kollégák és szülők segítőkészsége és kitartása.
Jó tudni, hogy céljaink eléréshez mindig találunk olyan szülőket, partnereket, akik
látva szorgalmas akarásunkat, mindig segítenek a megvalósításban.
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek a sok-sok segítségért, támogatásért!
Tisztelettel kérem Önöket, továbbra is segítsék mindennapi munkánkat!
Domján István
a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
intézményvezetője

„A megismerés és az átélt tudás szépsége felér a legmagasabb művészeti élménnyel, de nemcsak gyönyörködtet,
hanem segít a természet erőinek megismerésében és felhasználásában, jövőnk építésében is.”
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola Hírmondó című lapjának valamennyi Olvasóját, minden kedves Pedagógust,
Szülőt és Diákot az intézmény névadójától kölcsönzött
idézettel, mely afféle iránymutatásként is szolgálhat: az örömmel, jó kedvvel szerzett tájékozottság és tapasztalat birtokában kellemes, izgalmakkal teli lesz az út is,
melyet az ember élete során bejár. Andráshidán szem előtt tartják e gondolatot - ezt
mutatják a tanintézet falai között zajló események is -, hiszen a pedagógusok sokszínű, változatos mindennapokat teremtenek az osztálytermek falai között, gazdag
útravalóval látják el, sokrétű tudással vértezik fel a fiatalokat, akik így felkészülten
inthetnek aztán búcsút az alma maternek.
Az ifjak, ahogy az már hagyomány, tavaly sem csupán tanórákon mutathatták
meg a bennük rejlő tehetséget, számtalan megmérettetésen bizonyíthatták szerteágazó tudásukat. Ki rajzban, ki mesemondásban vagy szépírásban, ki sportban vagy
éppen a természettudományokban remekelt: 2017-ben is jeleskedtek a tanulók a tanulmányi versenyeken. A tantestület arra is ügyel, hogy a társadalmi szerepvállalás,
karitatív tevékenység ugyancsak része legyen a gyerekek és persze szüleik életének.
Sok más mellett véradásra buzdítottak, összefogtak, hogy szebbé tegyék a Bogáncs
Állatmenhely lakóinak életét, hulladékot gyűjtöttek, hogy tisztábbá varázsolják
környezetüket, részt vettek a Virágos Zalaegerszegért környezetszépítő versenyben,
melyen második helyezést értek el… Felsorolni is nehéz az elmúlt esztendő történéseit, melyek a tudás, a szellemi értékek átadásán-megszerzésén túl a hagyományok
tiszteletét, átörökítését, a közösségépítést is szolgálták.
Az elmúlt évben Zalaegerszeg önkormányzata teljesítette ígéretét, így egy régi
álom is valóra vált, melyhez ugyancsak hozzájárult az iskola, na, és természetesen
az egész településrész: új négycsoportos, tornaszobával ellátott, a kor elvárásaihoz
méltó óvoda épült, és váltotta fel a korábbi, elöregedett, 130 éves létesítményt. A
360 millió forintos beruházással, mely minden bizonnyal számtalan színes program
helyszíne lesz a jövőben, immár kiteljesedhet a minőségi nevelés: szerves egységet
alkotva, egy helyre koncentrálódnak az óvodai, iskolai és közművelődési funkciók
a zalai megyeszékhely egyik leggazdagabb történeti és kulturális hagyományait magáénak tudó városrészében.
Ismerve az Andráshidán tevékenykedő, elhivatott nevelőket, az ott élő, hagyománytisztelő polgárokat, 2018-ban így még a megszokottnál is mozgalmasabb hetek
állnak előttük. Csányi Vilmos etológus úgy fogalmazott: „A kreativitás közösségi
folyamat, csak csoportokban jelenik meg.”
Nos, e szavakat is figyelembe véve, nem kívánhatok mást az előttünk álló esztendőre, mint jó egészséget, hiszen a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolában,
úgy vélem, minden más adott a sikerhez, eredményes munkához.
Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
polgármestere

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Diákok, Pedagógusok!

Andráshida városrész legnagyobb értéke az itt
kialakult közösségekben rejtőzik. Iskolánk óvodánk, Nyugdíjas klubunk, a kultúra és a sport területén működő civil szervezeteink képezik azt a
gerincet, amelyre fel lehet fűzni közös jelenünket
és jövőnket. Ez a gerinc sokat erősödött az elmúlt esztendőben. Szépül az iskola belső udvara,
termei, új óvodával gazdagodtunk, a régi óvoda
épületét a civil szervezetek veszik használatba. Készülnek a helyi bölcsőde
tervei. Az anyagi gyarapodás mellett kiemelten fontos közösségeink ereje.
Ezt az erőt bizonyítják az óvodai, iskolai rendezvények, sportesemények, a
helyi szervezetek programjai. Lélekemelő látni, amikor óvodások, iskolások,
felnőtt é nyugdíjas csoportjaink egymást váltva lépnek a színpadra, adják és
kapják a tapsot egymástól, egymásnak.

Ezeknek az eseményeknek zászlóshajója és egyben kovásza is az Öveges
József Általános iskola. Az Ő szerepük, méretük beágyazottságuk okán is kiemelkedő. Kiemelkedő és éppen ezért felelősség teljes is. Szakképzett pedagógusaik tudásán, kommunikációs lehetőségeiken, a gyermekek és a szülők
megszólításának képességén túl fokozott figyelmet kell fordítaniuk az itt lévő
társintézményekre, társszervezetekre. Közben mindez nem mehet az iskolában folyó magas szintű oktatás kárára. De ez a pozitív hozzáállás hozhatja
meg azt az eredményt, hogy a jelenlegi „Övegesi közösség”a későbbiekben
„Andráshidi közösség” lehessen.
Az intézmény vezetésének és minden dolgozójának eredményes, sikeres
esztendőt kívánok! A diákoknak eredményes tanulás, kiváló bizonyítványt, a
végzősöknek azt, hogy sikeresen folytassák tanulmányaikat már középfokon.
Legyenek büszkék az itt töltött évekre, értékekre!

Sümegi László
önkormányzati képviselő

‘
‘
Iskolai Hirmondo
TANKERÜLETI KÖZPONT KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók!
„A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy
dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek
benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak,
hogy megragadják és elég erősek, hogy megtartsák.”
M. Dale Baughman szavaival köszöntöm a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola Hírmondó
című lapjának minden kedves Olvasóját, Pedagógust,
Szülőt és Diákot. Immár régi hagyományként, 13.
alkalommal vehetik kezükbe a tisztelt Olvasók Zalaegerszeg megyei jogú város olyan településrészén működő iskolájának lapját,
mely méltán híres közösségformáló erejéről, kiemelkedő kulturális életéről.
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola a zalai megyeszékhely pezsgő életének
aktív résztvevője. Az intézmény diákjai kiemelkedő eredményeket érnek el a
tanulmányi versenyeken éppúgy, mint a művészeti, vagy sportrendezvényeken. A városi, megyei, országos megmérettetéseken túl saját rendezésű versennyel is hozzájárulnak a diákok tudásának bővítéséhez. Számos kulturális
programot szerveznek az iskolába járó gyermekeknek, de aktív résztvevői
Andráshida településrész rendezvényeinek, és képviseltetik magukat a városi
ünnepségeken, eseményeken is. Mind az iskola vezetése, mind az intézményben tanító pedagógusok szívügyüknek tekintik a jótékonykodást, a karitatív
szervezetekkel való együttműködést. A szülők támogatásával több kezdeményezéshez csatlakoztak, úgy is fogalmazhatnánk, hogy „ahol tudtak, segítettek”.
2017 tavaszán az intézmény 7. osztályos diákjai, a „Határtalanul!” pályázati program keretein belül eljutottak Erdélybe. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ támogatásával megvalósuló utazáson 42 tanuló ismerkedhetett meg a legnagyobb magyar diaszpórában élő emberek életével,
hagyományaival, kultúrájával. Felfedezhették a magyar történelem jelentős
eseményeihez kötődő helyszíneket, nevezetességeket, mely elengedhetetlen a magyar történelem, irodalom és művészet teljesebb megismeréséhez,
ezáltal személyiségfejlődésük, társadalmi szerepvállalásuk fejlődésében.
„Öveges Sportágválasztó” címmel 4 partnerintézménnyel együttműködve,
egy másik sikeres pályázat eredményeként, két sportágválasztó rendezvényt
szerveztek, melyen összesen 15 sportágat próbálhattak ki az érdeklődők. Ennek
keretein belül került megrendezésre az egészségnap is, melyen az egészséges
ételek, élelmiszerek megismertetése, megkedveltetése került középpontba, de
mellette a diákoknak alkalmuk nyílt megtanulni az egészséges ételek elkészítésének alapjait, valamint felfedezni a világ országainak különféle ételfogyasztási
szokásait. A programon sor került véradásra, valamint egy fotó- és plakát kiállítás megtekintésére, továbbá helyi olimpikonok relikviáinak megtekintésére.
A
Zalaegerszegi
Tankerületi
Központ
támogatásával
részt
vett az iskola a „Teljes körű iskolai egészségfejlesztési” pályázatban, mely projekt keretein belül 2,8 millió forint értékben, a
sport- és egészségprogramokon túl, eszközfejlesztésre is sor került.
A gyermekek testi-, lelki-, értelmi fejlődését, mint fenntartó, a legfontosabb
feladatunknak tartjuk. Ennek elősegítését igyekszünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatni, és a jövőben is erre törekszünk. „A tehetség nyeri a
meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot.” Ennek szellemében
és reményében kívánok egészséget, a csillogó gyerekszemekben megtalált örömet, a tudás átadásának szeretetében megvalósuló sikereket a 2018-as esztendőre.
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ÓVODAI KÖSZÖNTŐ
„A lelkünk, szellemiségünk nem változott, csak új házba költöztünk!”
A 2017-es évet nagy várakozással és reményekkel kezdtük, mivel január 9-én
megtörtént az évtizedek óta várt új óvoda alapkőletétele.
El sem tudtuk képzelni, milyen lesz, ha el kell hagynunk a régi ovit, ahol
rengeteg szép élménynek lehettünk részesei.
Szeretettel éltünk az 1884-ben készült épületünkben. Díszítgettük, csinosítottuk, igyekeztünk minden hiányát (pl. tornaszoba, nevelői szoba, fejlesztő
szoba…) rugalmas szervezéssel, és az általános iskola önzetlen támogatásával
pótolni. Így használhattuk az iskola tornatermét mind a négy csoportunkkal
évek óta.
Folytatódott a néptáncoktatás, a gyermekek szeretett Pista bácsija, Kiss István
vezetésével.
2017-ben is jártunk korcsolyázni, mert nagyon jól fejleszti a gyermekek mozgáskoordinációját, és a légúti megbetegedések egyik legnagyobb ellenszerének
tekintjük.
A Bozsik-program keretében Varró Dezső tanár úr vezetésével dolgoztak a
focisok, mert fontosnak tartjuk, hogy az alapokat is szakember vezetésével sajátítsák el a gyermekek, mert úgy tartjuk, csak biztos, jó alapokra lehet építkezni.
Külsős szakemberek, mint pl. gyógypedagógusok egész évben, helyben segítették az arra rászoruló ovisainkat, hogy a fejődésben akadályozottakat vagy
megkésetteket fejlesszék, felzárkóztassák.
Minden tevékenységünkre rányomta bélyegét az a gondolat, hogy „Valószínű,
ebben az oviban ez az utolsó farsang, anyák napja, gyermeknap, búcsúzás…”.
Nehéz szívvel éltük meg ezeket a pillanatokat még a szebb jövő tudatában is.
Januárban még nem is sejtettük mekkora feladat áll előttünk. Tervegyeztetések, eszközök, berendezési tárgyak kiválasztása, az épület berendezése, stb.
Az egész település napi szinten figyelemmel kísérte hogyan halad az új ovi
építkezése. Nagyon sokan ajánlották fel segítségüket a költözéshez olyanok is,
akik már nem érintettek.
A költözés megszervezése hatalmas feladatnak bizonyult így is, de szerencsére a szülők közössége, „első szóra” mindenben mellettünk állt, és autókkal,
fizikai erővel segítettek a nap bármely szakában.
Büszkék voltunk arra, hogy a régi oviban is sokan választottak bennünket,
többségében olyanok, akik nem épületet választottak gyermeküknek, hanem
szakmaiságot, ahol a gyermekekért történik minden.
A lelkünk, szellemiségünk nem változott, csak új házba költöztünk!
Ezt a házat Balaicz Zoltán polgármester úr és Vígh László országgyűlési képviselőnknek köszönhetjük, mivel ők látták meg azt, hogy az andráshidai gyermekek és polgárok megérdemlik a város legmodernebb óvodáját. Köszönet érte!

Novák Piroska
a Zalaegerszegi
Kertvárosi Óvoda
Andráshidai
Tagóvodájának
vezetője.

Kajári Attila
Tankerületi Igazgató

ISKOLÁBA HÍVOGATTUNK
Minden évben elérkezik az az idő, amikor az óvodás kisgyermekek lassan
búcsúzni készülnek a megszokott, kedves óvó néniktől, társaiktól, a biztonságot
adó óvodai környezettől. A legtöbben hatalmas várakozással, izgalommal várják, hogy iskolások lehessenek. A szülők pedig egy felelősségteljes, nehéz döntés
kapujában állnak.
- Maradjon a gyermek még az óvodában vagy iskolás legyen?
- Melyik intézményt válasszam a sok közül? Egy nagy iskolát vagy egy családiasabb légkörűt?
- Hol érzi a legjobban magát?
- Lesznek-e barátai?
- Ki legyen a tanító néni? …
Megannyi kérdés vár válaszra!
Ebben szerettünk volna segíteni az „Iskolába hívogató” programjainkkal.
Január közepétől a beiratkozásig számos rendezvényen biztosítottunk lehetőséget a családoknak az iskola, a pedagógusok, az itt folyó munka megismerésére. A szülők Fórumon tehették fel kérdéseiket az iskola vezetőinek és a leendő
elsős tanító néniknek. Közben a legfontosabbakról, a gyermekekről sem felejtkeztünk el. Míg szüleik tájékozódhattak az intézményről, ők az alsós nevelőkkel
„kézműveskedtek”. Rajzpályázatot hirdettünk „Iskolás leszek” címmel. A következő alkalommal – egy péntek délután – játszóházi foglalkozást szerveztünk

számukra, miközben kötetlenül ismerkedhettek a leendő tanító nénikkel. Egy
szombat délelőtt szélesre tártuk az iskola kapuját és a gyermekek bejárhatták az
épület minden zegét-zugát. A program a tornateremben kezdődött, ahol művészeti csoportjaink adtak ízelítőt tudásukból. Sor került a korábban meghirdetett
rajzpályázat eredményhirdetésére is. Majd játékos feladatokat oldhattak meg a
különböző termekben. A szülőknek itt ismét lehetősége nyílt a leendő elsős tanító nénikkel való beszélgetésre, ismerkedésre. Belelapozhattak a tankönyvekbe, amelyeket a gyermekek az első osztályban használnak. Tavasszal a szülők
nyílt tanítási órákon vehettek rész a negyedik osztályban.
Májusban részt vettünk a körzetünkben található óvodák évzáró műsorán,
ahol már ismerősként köszöntöttünk szülőt és gyermeket. Június elején megtartottuk első szülői értekezletünket.
Tanítóként és szülőként egyaránt tudjuk, mennyire fontos, hogy a szülők
gyermekeiket biztonságban tudják, és előre fel tudjanak készülni a rájuk váró új
kihívásokra. Tisztában vagyunk vele, hogy a nevelés szép munkája a családok és
a pedagógusok együttműködésével lesz eredményes. Ezt a célt szerettük volna
segíteni az „iskolaválasztást” megkönnyítő rendezvényeinkkel.
Császár Erika és Mánfay Erzsébet
tanítók
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ÚJRA KÖZTÜNK

Öveges emlékérem

Balogh-Gángó Ildikó
2017 szeptemberében, mint visszatérő léptem az iskola falai közé.
3 évet töltöttem otthon kisfiammal, aki az iskolakezdéssel egy időben
kezdte el az óvodát. Szerencsésnek mondhatom magam, mert magyar
nyelv és irodalom szakos tanárként mindkét szakomat taníthatom. A
magyart az 5. a osztályban, a történelmet pedig mind a 8 felsős osztályban. A történelmet szakköri formában is igyekszem megszerettetni a tanulókkal. Mindezek mellett a 8. évfolyamon még napköziben is
segítem a gyerekek munkáját.
Tubolyné Hartmann Éva tanító néni vagyok. Először 2012-ben
léptem át az Öveges-iskola kapuját, mikor a kislányom iskoláskorúvá
cseperedett, és kerestük a legmegfelelőbb intézményt számára. Fontos
szempont volt a választásban, hogy nyugodt légkörben, családias körülmények között, szerető és elfogadó közegben töltse a mindennapjait. Már akkor úgy éreztem, nagyon jó lenne pedagógusként is részt
venni az iskola életében, ezért 2013-ban pályáztam egy helyettesítő
tanítói állásra. Ennek elnyerését követően pedagógus pályafutásom
legszebb két és fél évét töltöttem az iskola falai között. Nagyon örülök,
hogy másfél éves kitérő után 2017 szeptemberében visszatérhettem
ide, Andráshidára. Jelenleg az egyik negyedik osztályban tanítok matematikát, testnevelést, rajzot, éneket és technikát. Szeretek itt dolgozni, remélem még sok szép és tartalmas tanévet tölthetek itt jelenlegi és
jövendőbeli kis tanítványaim körében.

A 2007/2008-as tanévtől ismerjük el a legkiválóbb 8. osztályos tanulóink teljesítményét
az iskola névadójáról elnevezett emlékplakettel.
Az emlékérmet a tantestület ítéli oda azoknak a tanulóinknak, akik nyolc éven át kitűnő
tanulmányi teljesítményt nyújtottak, példamutató közösségi munkát végeztek, vagy kimagasló eredményeket értek el sport-és tanulmányi versenyeken.
2017-es tanév végén Öveges-emlékérmet vehetett át:
Remi Jázmin Boglárka 8.a
Czotter Benedek 8.b osztályos tanulók.

Új kollégaként fogadhattuk közösségünkben Fekete Kitti Évát, aki
helyettesítőként tevékenykedik az iskolában. Hat éve dolgozik már
pedagógusként. Tanító angol műveltségi területet tanít az alsó tagozaton, és ötödikben valamit napköziben tevékenykedik az ötödik b-ben.
Mindenkinek kitartó munkát kívánunk!

In memoriam Ipcsics Edit
Néhai kolléganőnk, Ipcsics Edit tanítói pályáját Zalaszentgróton kezdte. 1999-ben került iskolánkba, amikor Igazi István akkori igazgató az alsó tagozaton bevezette az úgynevezett guruló rendszerű oktatást. Edit
volt az egyik tanító a pályázók közül, aki egyéniségével,
szakmai tapasztalatával elnyerte bizalmunkat.
Osztályfőnökként, tanítóként, majd könyvtárosként
bizonyította, hogy jól választottunk. Igazi tyúkanyós
tanítónő volt, aki szívén viselte tanítványai örömét-sikerét, gondját-baját. A családja is név szerint ismerte
tanítványait, mert róluk mesélt otthon is. Kirándulásokat, táborokat szervezett a közösség formálása érdekében.
A karácsonyi és alapítványi műsorok egyik fő résztvevője, szervezője volt. Ötleteivel sikeres koreográfiák

működtetése. Könyvtárosként lelkesen fogott hozzá a
bábok életre keltéséhez. Kuckó bábműhely 2011. őszén
alakult Edit vezetésével. A gyerekek örömére sikerrel
mutatták be: a Sündisznócska lovagol, A kiskondás és
Az ember a legerősebb című meséket. Edit három darabja az alábbi linken érthető el:
http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu/cikkek/kucko-babszinhaz/
Sok közös emlék fűz hozzá, a tanfolyamok, a kirándulások, a bálok, a beszélgetések, a közös örömök és
bánatok.
2016. szeptemberében még azzal a tervvel indítottunk, hogy az 1.a osztálya lesz az utolsó és jöhetnek
a boldog nyugdíjas évek. Sajnos a betegség győzött. A
sok küzdelmes év után 2017. március 2-án Edit örökre megpihent. Sokat tanultunk
Tőle, elsősorban a hihetetlen
erejű küzdelmet, az élet szeretetét, segítőkészséget, a gyerekek
iránti elhivatottságot! Nagyon
szeretett tanítani. Távozásával
iskolánk egy jó kollégát és egy
lelkes tanítót veszített.
A jellegzetes kacagása már
nem hallatszik a tanári szobából, a bábok is alszanak a könyvtárban. Az osztályban egy szék,
egy polc, a tanáriban a helye és
egy „motoros kendő” emlékeztet
Editre.
Tanítványai így emlékeztek
Rá: „Edit néniből szikrázott a
szeretet, a törődés, s bennünk
felgyulladt és örökké élni fog a
hála lángja.”

jöttek létre. Sohasem felejtem el, amikor az egyik alapítványi bálon Edith Piaf egyik sanzonjára „motoros”
táncot adtunk elő, ahol Edit motoros barátai segítségével a díszletet igazi motorokkal jelenítettük meg. Sok
kelléket is hozott, így valódi „motorosok” lehettünk.
Iskolánkban az Ő nevéhez fűződik a bábszakkör

Kedves Edit Tanító Néni! Nyugodjál békében! Emlékedet megőrizzük!
A kollégák, a szülők és a tanítványok nevében búcsúzom Tőled:
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

Díszoklevelet vehetett át:
Szak Dorina 8.b
Kulturális díjat kaptak:
Kálmán Viktória 8.a
Hegedüs Viktor Marcell 8.a
Sárközi Máté 8.b
Jó Sportoló díjat kaptak:
Kovács Csenge 8.b
Tóth Patrícia 8.b
Gratulálunk kitartásukhoz, és további szép
sikereket kívánunk!
Kovács Marianna
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Öveges napok 1989-től
Iskolánk 1984-ben, az iskola 100. évfordulóján,
az akkori igazgató, Bérczes György kezdeményezésére vette fel a zalai születésű Öveges József fizikus
professzor nevét. Rá emlékezve 1989-től kezdődően
minden évben születésének évfordulóján vagy ahhoz közeli napokon, október végén, Öveges napokat
rendezünk. Az első megemlékezést a néhai igazgató,
Szekeres Lajos kezdeményezésére 1989-ben rendeztük meg. Azóta színvonalas programokkal tesszük
változatossá és eredményessé az Öveges napokat.
A programokban szerepelnek állandó elemek, mint
például a koszorúzás a zalaegerszegi sírnál; az első
napon a közös iskolai megemlékezés; a rendhagyó
osztályfőnöki óra; a városi meghirdetésű Öveges
versenyek vagy a MOZDULJ sportverseny. 2017-ben
megújítottuk az Öveges napok keretében rendezett
hagyományos városi versenyeinket. A Komplex természetismereti verseny helyett Öveges városi matematikaversenyt hirdettünk a 2-4. évfolyamosok
számára, valamint játékos feladatokkal Természetismereti csapatvetélkedőt a 2-4. osztályosoknak. A 8.
évfolyamosoknak rendezett városi Öveges fizikaverseny helyett Hétköznapi fizika elvnevezéssel prezentációs városi versenyt szerveztünk.
Öveges professzor szellemiségéhez híven nemes
egyszerűséggel emlékezünk a névadóra.
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes
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Öveges-napi kísérleti és prezentációs verseny
Az Öveges-napi fizikaversenyt a 2017/2018-as tanévben új formában bonyolítottuk le. A feladatok megoldása helyett most érdekes hétköznapi életből vett
kísérletek bemutatását, valamint egy prezentáció elkészítését kellett a versenyzőknek vállalniuk. Az iskolánkon kívül a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumból jelentkezett több csapat a hetedik évfolyamról.
Az első forduló a kísérletek bemutatásáról szólt. A háztartásban fellelhető esz-

közökkel valósították meg szemünk láttára a fizikai jelenségeket. A zsűritársaimmal együtt szájtátva néztük,
hogy milyen ötletes, de mégis egyszerű bemutatókat
„varázsoltak” elénk a gyerekek. A fizikai folyamatok
magyarázatai sem maradtak el.
A második fordulóban a gyerekek egy általuk kiválasztott fizikusról és annak munkásságáról
állíthattak össze egy számítógépes előadást.
Bár a tanulók többsége gyakran és szívesen
él a prezentációkészítés eszközével, azért
még van mit fejlődniük. A témaválasztások
nagyon jók voltak, de a kivitelezés és az előadásmódok még hagytak némi kívánnivalót.
Az informatikaórákon majd többet fogjuk
gyakorolni a prezentációkészítés fortélyait.
Összességében véve egy nagyon jó hangulatú, tanulságos versenynek
lehettünk a résztvevői. Jövőre hasonló élményeket kívánunk magunknak és a diákoknak!
Jakabné Kiss Emese
fizika-informatika szakos tanár

Angol drámafesztivál
Negyedik alkalommal vettünk részt a vonyarcvashegyi angol drámafesztiválon 2017.
május 4-én. Ezúttal a nyolcadikos tanulók képviselték iskolánkat. Sárközi Máté számtalan
versenyen bizonyította énektehetségét, aktív néptáncosként pedig hatalmas rutint szerzett
a színpadi megjelenés terén. A vonyarci műsoron azonban teljesen új oldaláról mutatkozott be, hiszen a musical világában eddig nem kalandozott. Most megmutatta, hogy ez a
műfaj sem idegen tőle.
Gene Kelly 1952-ben készítette el az Ének az esőben című filmjét, amely minden idők
egyik legnépszerűbb alkotása. A film egyik híres jelenetét és dalát mutattuk be, amelyben
Máté mellett Kovács Csenge, Remi Jázmin, Sipos Nóra és Karikó Panna szerepeltek. A dal
az önfeledt boldogságról szól, amelyet a lányok esernyős táncukkal szó szerint színessé
varázsoltak. A refrén jól illett a kellemes májusi időhöz:
I'm singing in the rain, Just singing in the rain, What a glorious feelin', I'm happy
again.
Magyarul: Énekelek az esőben, csak énekelek, micsoda nagyszerű érzés, újból boldog
vagyok. Az utazást kiegészítette egy kis keszthelyi kitérő a Balaton-parton. Diákjaink rászolgáltak, hiszen műsorukkal ezüst minősítést szereztek.		
Kocsis Csaba
szaktanár

A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
országos döntőjén...
Édesanyám biztatására indultunk el a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen Benke Boglárkával és Bednárik Botonddal. A levelező forduló feladatait
együtt oldottuk meg, melynek témája a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a kihalt és
veszélyeztetett állatok és a hétköznapi mérgeink témákban volt.
A területi döntő az iskolánkban zajlott, ahol első helyezést értünk el a 3-4.
osztályos korcsoportban.
Izgalommal vártuk a szolnoki levelet, melyben meghívtak bennünket a leg-

jobb 10 magyar és 10 határon túli csapat országos döntőjére.
Szorgalmasan készültünk a megmérettetésre. Előzetes feladatként újrahasznosított használati tárgyat kellett készítenünk. Adél néni papírkosarat és virágot hajtogatott velünk újságpapírból.
A döntőn legelőször egy tesztet kellett kitöltenünk a megadott témával
kapcsolatban. A szigorú, alapos felkészítésnek köszönhetően mindössze négy
pontot veszítettünk. Így a legjobb írásbeli feladatlapot írtuk. Boldogan vártuk
a következő feladatot.
Mi, a három ökomanó a családi ház, az iskola és a kertváros hulladékgazdálkodását mutattuk be a szóbeli döntőn. A történet írásában és a prezentáció
elkészítésében Erika néni és Anita néni segédkezett. Előadásunk a második
helyre volt elegendő.
Az eredményhirdetést már nagy izgalommal vártuk. Amikor megláttuk az
arany vándorkupát az asztalon, titkon mindannyian reméltük, hogy talán a
miénk lesz.
A zsűri külön értékelte az írásbeli és a szóbeli feladatokat. Soha nem felejtem
el azt a pillanatot, amikor kimondták a nevünket. Nemcsak a legjobb írásbelit
írtuk, hanem az összesített versenyt is megnyertük!
Igen! Sikerült! A miénk a vándorserleg!- kiáltottuk. Majd óriási örömmel
vettük át a díjakat.
A legboldogabbak a szüleink voltak, akik könnyes szemmel gratuláltak nekünk.
Köszönöm édesanyámnak, Domján Anitának, hogy végig mellettünk állt és
segített a felkészítésben.
Azt gondolom, egy életre szóló élménnyel gazdagodtam a szolnoki döntőn,
különösen, hogy édesanyámmal közösen álltunk fel a dobogó legfelső fokára.
Domján István
5. a
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Az Őrség „gyöngyszemei”
Egy szép tavaszi reggelen vonattal indultunk, hogy felfedezzük az Őrség titkait. A
szálláson nagyon szívesen fogadtak, s Göcsei Zsolt bácsi tájékoztatott bennünket a két
nap programjairól.
Először Őriszentpéterre gyalogoltunk a nemzeti park központjába, ahol mindjárt
csoportokat alkottunk, és elkezdődött a kétnapos csapatverseny. A fiúk Anita néni, a
lányok Andi néni vezetésével versenyeztek. Ezután Szalafőn megtekintettük az őrségi
népi műemlékegyüttest és interaktív kiállítást. Megismerkedtünk a boronaház, a kástu jelentéseivel is. Árkon-bokron át sétáltunk, mire megtaláltuk a tökmagolaj-sajtolót.
Éhesen takarmánypogácsát majszoltunk, különféle olajokat kóstoltunk. Visszamentünk a szállásra vacsorázni, majd a sötétedést követően bátorságpróba következett.
Nem használhattunk lámpát, telefont. Egyik csapat visszafordult, s Anita nénivel tette
meg a távot. Bevallom őszintén, nem nagyon volt olyan gyerek, aki nem félt a sötétben a
különféle hangoktól, ágreccsenéstől. A próba végén meglepetés várt a szálláson minket.
Lukács Sándor bácsi zenés dalestet tartott nekünk, ami feledtette a félelmünket.
Másnap ismét túrázni mentünk,
s eközben láttuk az Őrség jellegzetes
állatait a magyar szürkemarhákat,
megnéztük a jégvermet és megismerkedhettünk a pálinkafőzés rejtelmeivel is. Ezt követően a közeli erdőben
íjászkodtunk, és légfegyverrel célba
lőttünk. Manyi néni meleg ebéddel
várta a csoportot a szálláson. Jóllakottan még egy természetismereti vetélkedőn adtunk számot a tudásunkról.
Nagyon hamar elröpült ez a két
nap! A kirándulásunk zárásaként tekézni mentünk, ahol folytatódott a
nagy párharc a két csapat között.
A végén Anita néni és Zsolt bácsi értékelte a két nap vetélkedését. A lányok győztek,
de nem ez számított, hanem, hogy együtt tölthettünk két napot. Új élményekkel gazdagodva térhettünk haza Zalaegerszegre. Nekem ez volt eddig a legjobb kirándulásom.

Járműipari és logisztikai szakkiállításon
2017.június 2-án a hatodik és hetedik osztályosok közül 40
diák a városi sportcsarnokban megrendezett országos JÁRMŰIPARI és LOGISZTIKAI SZAKKIÁLLÍTÁS és KONFERENCIA rendezvényén vett részt. Az elsősorban műszaki
érdeklődésű tanulók különböző állomásokat megtekintve járták körbe a kiállítás területét. Kipróbálhattak egy versenyautó
szimulátort, beülhettek raliautóba, elektromos járgányok működési elvét tanulmányozhatták, időzhettek veterán autókban,
közlekedési és logisztikai történelmi bemutatót hallgathattak.
Különösen népszerűek voltak az interaktív standok, sokat
időztek az okos város makettje előtt. Nyereményekért óriás
puzzle-t rakhattak ki, forgathatták a szerencsekereket és teszteket tölthettek ki.
A modern autók bemutatása a fiúk és a lányok körében egyaránt nagy sikert arattak.
A kiállítás felkeltette diákjaink érdeklődését, hogy műszaki területen folytassák tanulmányaikat. Lehetőségük volt bepillantani a Széchenyi István Egyetem és a Pannon Egyetem
valamint a Pécsi Tudományegyetem nyújtotta képzésekbe és
fejlesztésekbe. Bepillantást nyertek a jövő technikai fejlesztéseibe, betekinthettek a műszaki világ rejtelmeibe. E tartalmas
nap után többen úgy érezték, hogy szeretnének a járműipar és
logisztika területén továbbtanulni és dolgozni.
Makovecz Tamásné;
Gellén Ágnes
Bodnárné Németh Kata

Dóczi Jázmin
6.a

Egy álom vált valóra az iskolában
Nemcsak az óvodásoknak, hanem az iskolásoknak is egy álom vált valóra az idei tanévben.
Domján István igazgató úrral, Péntek Károllyal
a Magnetic Kft. tulajdonosával, Kovács Dezsővel
a Nastebau Kft. tulajdonosával sokat gondolkodtunk, hogyan lehet az iskola épülete között lévő
betonos udvart zöldebbé, élhetőbbé, gyerekbaráttá tenni.
Jöttek a jobbnál jobb ötletek, melyhez anyagi
forrás, önkormányzati, alapítványi és szülői segítség, támogatás kellett. Mindezt megkaptuk,
így februárban nekiálltunk a munkálatoknak.
Először a betont törtük fel, hogy a fáknak legyen
helyük, amit az első osztályosok elültettek. Majd
kialakítottuk a sakk- malomjáték helyét is. Ezt

gazdálkodási Kft. főkertészével, Kovács Mihál�lyal találkozott az elképzelésünk. Megterveztük a
kertet, amit a Városgazdálkodás szakemberei az
ötödik évfolyam tanulóival együtt ültetett el.
A tanórákon, a szünetekben öntözték, gyomta-

lanították a diákok a kertet. Tamara néni, Ági néni,Gabi néni és a gyerekek a nyáron sem hagyták
a növényeket táplálék nélkül. A csöpp növények
érezték a kis kertészek gondoskodó szeretetét,
amit meg is háláltak.
Tavasztól- őszig gyönyörű virágok, termések
tették az iskolai életet „színesebbé, ízletesebbé.”
Rendszeresen leszedtük a paradicsomot, paprikát, snidlinget, petrezselymet és a zeller zöldjét.
követően padokat, asztalokat, pingpongasztalokat helyeztünk ki, ugróiskolát festettünk fel. Közben elkészültek a virágládák is, mely Antal Imre
asztalos mester keze munkáját dicséri.
Az Apátfa Kő- és Kertcentrumban évelő növényeket vásároltunk, melyet az osztályok elültettek
és szorgalmasan öntöztek.
A tervrajzon egy fűszer és gyógynövénykert is
szerepelt. Az önkormányzat környezetvédelmi
szakreferensével, Tánczos Zsolttal és a Város-

Leszárítottuk a tárkonyt, a bazsalikomot, az oregánót, a majorannát, curryt, a kakukkfüvet és a
borsikafüvet. A levendulából illatzsákot, a menta
és a citromfű leveleiből teát készítettünk.
Időközben esővíz tároló edényt és komposztálót is beszereztünk, hogy minél környezetbarátabb módon nevelhessük növényeinket. Így a
gyerekek közelebb kerültek a fűszer- és gyógynövényekhez, mellyel egy egészségesebb élet nyílt
számukra.

2017. június 13-án örömmel vették birtokba a
gyerekek az ökoudvart, ahol egy ivókút is elhelyezésre került.
Köszönet Péntek Károlynak, Kovács Dezsőnek,
Kovács Bernadettnek, Szopka Zoltánnak, Hegyi
Tibornak, Tompa Csabának, Baumgartner Józsefnek, Tánczos Zsoltnak, Kovács Mihálynak,
Antal Imrének, Szücs Zoltánnak, az osztályok
szülői közösségének, lelkes diákjainknak, a Kéz a
Kézben Gyermekeinkért Alapítványunknak önzetlen segítségért, támogatásért.
Domján Anita
öko munkaközösség-vezető
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Az iskolai könyvtár
Iskolánk könyvtára száz négyzetméteren, esztétikus környezetben várja az olvasó diákokat és
a környék lakóit. A beiratkozás és a kölcsönzés
mindenki számára ingyenes. A mesekönyvek és
az ifjúsági irodalom remekei mellett ismeretterjesztő és felnőtteknek szóló könyvekből is válogathatnak az érdeklődők.

Kiemelt ajánlataink:
Kisgyermekek számára: Geronimo Stilton sorozat, Aranyfa sorozat, Olvasólétra sorozat, Bartos Erika könyvek, Benedek Elek meséi
Ifjúsági könyvek: Ropi és Zizi naplója, Rumini

Úszásoktatás az Övegesben
Iskolánk évek óta kiemelt feladatának
tekinti a gyermekek nagyfokú mozgásigényének kielégítését, a mindennapi
testedzés és az egészséges életmód iránti
igény felkeltését.
Ehhez nyújt jó lehetőséget számunkra a
zalaegerszegi városi uszoda, ahová a testnevelésórák keretében heti egy órában járnak úszni tanítványaink. A második évfolyamtól kezdően a negyedik osztály végéig
minden évfolyamon két félévben tanulják
az úszást a gyermekek. Ebben a formában
szinte minden tanuló a negyedik évfolyam
végére kellő vízbiztonságot szerez, és három úszásnemben – hátúszás, gyorsúszás,
mellúszás – meg tanul úszni. Az ötödik
évfolyamon egy féléven keresztül még
lehetőségük van a gyermekeknek az elsajátított úszásfajták gyakorlására. Az úszás
oktatását hosszú évek óta Horváth Csaba,
a Zalaegerszegi Úszóklub vezetőedzője
végzi. Iskolánk 3 éve vesz részt a Magyar
Úszó Szövetség „Minden gyermek tanuljon meg úszni – egy hosszt” – elnevezésű
pályázatában.
Szekeres Dorina, a 2012-es nyári olimpiai játékok résztvevője, iskolánk tanulója
volt.
Napjainkban úszóink közül Betlehem
Dávid szerepel a legeredményesebben,
országos és nemzetközi versenyeken ér el
kimagasló eredményeket.
Mánfay Erzsébet
tanító, munkaközösség-vezető

könyvek, Finy Petra, Böszörményi Gyula könyvei, LOL könyvek, Alkonyat sorozat és a teljes
Harry Potter sorozat
Felnőtteknek: Wass Albert művei, Jókai Mór
regényei, Paulo Coelho regényei, Agatha Christie
bűnügyi történetei
Ismeretterjesztő könyvek: Mi micsoda sorozat,
100 Játék 100 Kaland, Mi micsoda Junior
Olvasótermünk 20-25 olvasónk számára biztosít lehetőséget a nyugodt olvasásra, munkára,
amelyet gazdag kézikönyvtári állományunk valamint multimédiás számítógépeink is segítenek.
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.
Könyvtárunk fontosnak tartja az ismeretszerzés és a kommunikáció modern formáinak meg-

ismertetését is. Médiás diákjaink évek óta készítenek képi és hangzó anyagokat az iskola életéről
és a jelentősebb eseményekről. Ezek egy része az
interneten is hozzáférhető.
Az iskolai könyvtár önálló honlappal is rendelkezik, amely az iskola honlapjáról vagy az alábbi
címen érhető el:
http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu
Továbbra is szeretettel várjuk kedves olvasóinkat!
Kocsis Csaba
könyvtáros

HITÉLET
Hitoktatás
Örömünkre szolgál, hogy a szülők bizalmukkal
megtisztelik munkánkat, és szép számban íratják
gyermekeiket hit-és erkölcstan órákra. Ebben az
évben 197 tanuló vesz részt a hittan foglalkozásokon. Diákjaink választhatnak a katolikus, a református és az evangélikus felekezetek közül.
Hitoktatók:
Zsugyel Kornél evangélikus lelkész
Hodánicsné Bíró Tünde református lelkész
Ocsovai Grácián plébános
Török Tamásné hitoktató
Nagy Gézáné hitoktató
Továbbra is feladatunknak tartjuk a hit-igazságok megismertetését, gyermekeink felkészítését
elsőáldozásra, bérmálkozásra.
Programjaink
Kornél atya szervezésében nyári táborozáson
vett részt több tanulónk is a Jézus Szíve Plébánián.
Változatos programjaikkal hívják, várják a jelentkezőket minden tanévben.
Vendégünk volt ősszel Lendvai Zoltán atya,
akit már ismerősként köszönthettünk intézményünkben. Gördeszkás bemutatót tartott sokunk
örömére, természetesen a bátrabbak ki is próbálhatták a gördeszkázást.
Advent időszakában hétfő reggelenként meg�gyújtottuk a gyertyákat a koszorún. Horváth
Zsoltné énekkarosai énekeltek nekünk adventi
énekeket, a zeneiskolások hangszeren játszottak.
Asztrik atya, Kornél és Grácián atya beszéltek
ezen időszak jelentőségéről, a jézus-várás izgalmáról, öröméről. Alsós osztályok verssel, énekekkel, rövid műsorral ajándékozták meg társaikat,
nevelőiket.
Zarándoklat
2017. augusztus 21-től 24-ig Grácián atya vezetésével medjugorjei zarándoklaton vehetett
részt tantestületünk 30 fős csapata. Pár nappal a
tanévkezdés előtt autóbuszra szálltunk, és irány
Bosznia-Hercegovina! Ekkor még nem is sejtettük milyen csodák várnak ránk a következő napokban. Jártunk Mostarban, ahol megnéztük a
világörökség részét képező mostari hidat, melyet
a magyarok segítségével sikerült a háború után
újjáépíteni. Megcsodáltuk a Kravica-vízesést, ami
csodálatos természeti jelenség. Megmásztuk a
hegyet, ahol Mária megjelent a látnokoknak Me-

dugorjeban. Próbára tettük kitartásunkat, fizikai
erőnket a Krizsovác hegy keresztútját végigjárva.
A kereszt tövében adtunk hálát az úton kapott
kegyelmekért, otthagytuk gondjainkat, kéréseinket. Kértük Isten áldását, segítségét családjaink,
tanítványaink, egész közösségünk életére. A medjugorjei szentmisék, szentségimádás mindenkit
elvarázsoltak. Az igazi csoda a szívünkben született: megéreztük a közösségünk megtartó erejét, felfedezhettük egymásban a pozitív emberi
tulajdonságokat. Utolsó napon, már útközben
megmártózhattunk a hűs habokban Makarskán.
Szellemileg, lelkileg feltöltődve kezdhettük pár

nap múlva a tanévet.
Biztos vagyok benne, hogy tanulóink is részesedtek a zarándoklat kegyelméből ezáltal.
Köszönet Grácián atyának a szervezésért, idegenvezetésért, a reggeli gitáros ébresztőkért.
Terveink
Óvodai hitoktatás:
A feltételek kedvező alakulásával (gyönyörű, új
épület az iskola közelsége) talán léphetünk a megvalósulás felé egy nagy lépést.
Mária-szobor elhelyezése az iskolánk falán
vagy udvarán. Ajándékba kaptunk egy gyönyörű
szobrocskát, amelynek megfelelő helyet keresünk,
környezetét kialakítjuk.
Tervezzük meglátogatni Padovát, ahol hasonló
zarándoklaton szeretnénk részt venni, mint Medjugorjéban.
Folytatni szeretnénk már kialakult hagyományos programjainkat. Új ötleteket is szívesen fogadunk, amivel színesíthetnénk a hitéletet iskolákban.
Nagy Gézáné
hitoktató
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A fenntartható fejlődés útján, avagy környezeti nevelés gyerekszemmel

Iskolánk nagy gondot fordít a fenntartható fejlődésre, hiszen nemcsak
ökoiskolaként működik, hanem a környezeti nevelés fellegváraként is emlegetik a városban. Nem kis feladat a mindennapos rohanó világban egymásra, a körülöttünk lévő élőlényekre és a környezetükre odafigyelni. Ezért
is külön öröm számunkra, hogy az itt tanuló diákok, szüleik, kollégák tenni
akarásukkal egy zöld, egy egészségesebb, egy környezetbarát iskola működésén fáradoznak.

Az egyik etika órán a 8. osztályos tanulók feladatul kapták, hogy foglalják
össze, milyen zöld gondolatok jutnak az eszükbe az iskolánkról, amit magukkal visznek az utókor számára.
A következő gondolattérképet készítették el:
A programok megvalósítását sikeres pályázatok is segítették. Ilyen volt a
Virágos Zalaegerszegért pályázat, melyen 2. helyezést értünk el, az önkormányzat ökováros jeles napja és a Fenntartható fejlődés sikeres pályázata is.
A gyerekek részt vettek a Fenntarthatósági témahét és a Pénzügyi témahét
óráin, mely hozzájárult, hogy eredményesen szerepeljenek a környezetvédelmi versenyeken.

Az iskola életében először országos első helyezést ért el a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen Benke Boglárka, Bednárik Botond és Domján
István csapata. Szép eredmények születtek a Kaán Károly Természet és Környezetvédelmi verseny megyei fordulóján, ahol Dancs Lili 6., Dóczi Jázmin
7. helyet szerezte meg. A Víz világnapi versenyen Szabó Dzsenifer Lilivel és
Jázminnal együtt szoros csatában a 2. helyen végzett.
Bízom benne, hogy az
elültetett magok felnőtté
válásuk után sem felejtik
el azokat a gondolatokat, amelyeket kis csíra
korukban kaptak.
Zengjen a fülükben mindig a Föld
dala: „Lásd a fényt, ne
bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld,
az ég beszél. Nézd a
bolygót! Oly` tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”
Domján Anita
öko munkaközösség-vezető

Öko nap a belvárosban - Ott voltunk…
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is meghívást kaptunk a Dísz
téren megrendezésre kerülő Belvárosi öko napra. Nagy gonddal
készültünk kolléganőimmel, hogy kellőképp kreatív és játékos formában hívjuk fel a rendezvényre érkező gyermekek figyelmét az
újrahasznosítás lehetőségeire és fontosságára. Az iskolánk számára
kialakított standon vártuk a szórakozni vágyó diákokat, ahol együtt
készítettünk újra felhasználható anyagokból béka kasztanyettát és
papírguriga sündisznót. Ehhez szüksége volt a gyerekeknek némi
kézügyességre és kreativitásra, így rengeteg különböző béka és süni
született. A felhasznált anyagok mind átalakítás nélkül kerültek feldolgozásra, így a fém kupakokból készült a békák „csattogó” szája,

a sünik teste pedig toalett
papírgurigából.
A felhőtlen szórakozást a rendezők zenei
aláfestéssel biztosították,
melyet a programra ellátogató gyerekek örömteli tánccal háláltak meg.
Érdemes megjegyezni,
hogy a legvidámabb társaság az Öveges -iskola
növendékei voltak.
Reméljük, iskolánk a
lehetőségeket maximálisan kihasználva, kellő
figyelmet fordított az
újrahasznosítás fontosságának hirdetésére, valamint a gyermekek számára maradandó
élményt nyújtottunk a belváros szívében.
Soós Tamara
szaktanár
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Tehetséggondozás matematikából
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Andráshidai Művelődési Ház
Egy újabb aktív, munkával teli év…

MATALENT 2 PÁLYÁZAT FEJLESZTÉSÉNEK KIPRÓBÁLÁSA
Iskolánk a 2016-2017-es tanévben is részt vett az Oktatási Hivatal
MaTalent 2 tehetségpályázatának keretében történő fejlesztések kipróbálásában. A mi intézményünket a program 2. szakaszába vonták be,
ahol a kipróbált és véglegesített online matematikai tehetségazonosító
feladatokból álló feladatsorok megoldása történt. A program célja az
volt, hogy a bevont diákok közül megtalálják a matematikában tehetséges tanulókat.
A 4. évfolyamos tanulók közül 13 főt választottunk ki az online matematikai mérésre. A program iskolai koordinátoraként vettem részt a
pályázatban. Tanulóink eredményét táblázatba foglaltam. A mérések
mutatják: Van dolgunk az Öveges-iskolában az átütő tehetségfejlődésű
tanulók, a kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulók és a tehetségígéretek
képességeinek továbbfejlesztésében.
Tanulóink eredményei:
sorszám

fő

teljesítmény megnevezése

1.

felső 1% - 734 pont vagy e felett teljesített:
átütő tehetségfejlődésű tanuló:
Benke Boglárka 5.b és Domján István 5.a

2

2.

felső 6 % - 659,4 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő
tehetségfejlődésű tanuló:
Bednárik Botond volt 4.b-s tanuló

1

3.

felső 25 % - 569,8 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret:
Mileji Mirella 5.b, Simon Tamás 5.a,
Szalóky Ádám 5.a, Szalóky Léna 5.a, Tornyos Kevin 5.b

5

4.

A többi résztvevő is szép eredményt ért el:
489-535 pontot teljesítettek.

5

Egy művelődési ház feladata a közösségfejlesztés mellett a tartalmas, igényes szabadidős programok biztosítása az érdeklődők számára. Az Andráshidai Művelődési Ház a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ
részegységeként látja el feladatát: a településrész civil csoportjai, a helybéli
lakosság, minden korosztály számára. Tevékenységünknek a Zalaegerszegi
Öveges József Általános Iskola ad helyet, a programokhoz az épületet, szabadtéri rendezvényeinkhez pedig az udvart, játszóteret, rossz idő esetén a
tornatermet minden esetben biztosítják számunkra.
Programjaink szervezésében kölcsönösen segítjük egymást. Az iskola
vezetésével, a pedagógus kollégákkal, technikai dolgozókkal példa értékű a
kapcsolatunk. Az itteni támogatás, segítség nélkül nem tudnánk működni!
Ezúton szeretnék mindezért itt is köszönetet mondani!
Az ünnepekre készülve 2017-ben is tartottunk játszóházakat az évszakok jegyében, melyen alkalmanként közel 180 gyerek vehetett részt, s készítette el kedves kis ajándéktárgyait. Folyamatosan működnek a népszerű
akrobatikus rock & roll, kötélugrás, sakk szakköreink. Ebben az évben is
közösen ünnepeltük társadalmi ünnepeinket Andráshida emlékműveinél (doni megemlékezés, március 15-e a Csillagh-szobornál, október 23-i
megemlékezés a kopjafánál). Az óvoda és iskola lelkes kis növendékei
műsorukkal színesítették a májusfa kitáncolás, a Szent Iván-éji mulatság,
a szüreti felvonulás rendezvényeit. A művelődési ház támogatta az iskola
Nagy sportágválasztó programját is. Új kezdeményezésként az Andráshidai Torna Egylettel közösen tartottuk gyermeknapi rendezvényünket, ahol
rengeteg gyermek, s szüleik vettek részt nagy örömmel. Az alsó tagozatosoknak komolyzenei koncertet szerveztünk a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Legszebb ünnepünkön a mindenki karácsonyfájánál családok, baráti
társaságok gyűltek össze, többen olyanok, akik itt tanultak sok éve, aztán
elkerülve más városokba, sőt országokba, erre a családi ünnepre hazaláto-

A matematikából tehetséges tanulóknak szakkört szervezünk:
A foglalkozásokat az alsó tagozatban Salamon Edit tanító, intézményvezető-helyettes és Mánfay Erzsébet tanító, az alsós matematika munkaközösség vezetője, a felső tagozaton pedig a matematika szaktanárok,
Bodnárné Németh Katalin, Horváth Zsoltné és Kovácsné Renácz Teréz
tartják.
2016/2017-es tanév kiemelkedő eredményei:
Zrínyi Ilona Megyei Matematika Verseny
4. évfolyam
csapatban

Domján István 4.a
Simon Tamás 4.a
Bednárik Botond 4.b

Salamon Edit,
Séferné Tüske Adél,
Mánfay Erzsébet

7. hely

Kenguru Országos Matematika Verseny megyei eredménye
Domján István 4.a

Salamon Edit,
Mánfay Erzsébet

4. hely

Dancs Lili 5.a

Horváth Zsoltné

9. hely

Salamon Edit,
Séferné Tüske Adél

6. hely

Megyei Alapműveleti Matematikaverseny
Benke Boglárka 4.b

Salamon Edit
intézményvezetőhelyettes,
a program koordinátora
MaTalent - A sikeres tanulók és a szakköri
felkészítő pedagógusok

gattak, s boldogan jelentek meg. Öröm volt látni a karácsonyfa körül összeálló nosztalgiázó tömeget, ahol több generáció is részt vett. A hangulatos
kis műsorban is mindenki megmutatkozhatott, aztán egy forró teát, a felnőttek forralt bort iszogatva kicsit elbeszélgettünk. Igazán itt látszik, hogy
a nagy rohanásban is örömmel szakítunk egy szabad estét, s szívesen gyűlünk össze egy szeretetteljes ünneplésre a városrész szívében. Mindennek
alapja, hogy Andráshidán a civilek között ugyanúgy, mint az iskolában is
remek közösség működik, ahol kezdeményezőkészségükkel, tenni akarásukkal, igényesen fejlesztik, építik, szépítik környezetüket ugyanúgy, mint
az itt tapasztalható szoros összetartozást.
Bátran mondhatjuk, hogy az itteni óvoda családias, humánus működése
egyértelműen folytatható a hozzá oly közel álló iskolában. Az itt folyó tevékenység valóban gyermekközpontú, mindenkire odafigyelő, sokoldalú,
gyermekeink fejlődését szolgálja. Ezt szeretnénk mi is támogatni, a sok kis
tehetséges fiatalnak új területek megismerését, fejlődési és bemutatkozó
lehetőséget biztosítani. Az „övegesi közösség” szorosabbá tételét mi is szeretnénk lehetőségeinkhez képest segíteni.
2018-ra egy újabb tartalmas, sikeres évet kívánok minden ide kötődő fiatal, s családja számára.
Léder Anita
a Keresztury Dezső VMK
Andráshidai Művelődési Ház
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„ÖVEGES SPORTÁGVÁLASZTÓ” NTP-SR-16-0028 PÁLYÁZAT

2016-ban iskolánk sikerrel pályázott a Nemzeti Tehetség Program „Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása” elnevezésű pályázatra az „Öveges Sportágválasztó”
címmel.
A projekt megvalósítására 788 000 Ft elnyert keret állt rendelkezésünkre. Az összegből
eszközöket is vásárolhattunk, így egy színes nyomtatót, egy projektort és egy megafont
szereztünk be.
A pályázatunk fő célja, hogy minél több emberhez jussanak el a sport pozitív üzenetei:
Az óvodástól a nyugdíjas korosztályig mindenki találja meg a hozzá leginkább illő sportágat, hozzájáruljon az egészség megőrzéséhez, az egészségtudatos magatartás és az egészségismereten alapuló szemlélet kialakításához, az aktív és egészséges életmódra neveléshez,
a testmozgás népszerűsítéséhez.
A megjelenő sportági paletta igen széles skálán mozgott: Nyári és téli sportágak, küzdő-,
és labdasportok egyaránt képviseltették magukat, igazi sport-kalandparkká változtattuk a
helyszínt. A két témanapon nem az egymással való versengés volt a fő motiváció, inkább
az élményszerzés, éljék át a résztvevők a mozgás örömét, kapjanak kedvet a rendszeres
sportoláshoz!
A programba négy partnerintézményt vontunk be:
1. Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája
2. Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
3. Izsák Imre Általános Iskola
4. Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
– Petőfi Sándor Székhelyiskola
A programon a pályázatba bevont óvodások, tanulók, valamint középiskolás diákok
vettek részt, minden partnerintézményből 10-10 fő képviselte az óvodáját-iskoláját. A mi
intézményünkből 60 fő vett részt, összesen pedig 100 főt vontunk be a spotprogramba.
A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból és a Zalaegerszegi SZC Széchenyi István
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából önkéntes segítő diákok segítették a szaktanárok,
edzők munkáját. A sportágválasztón a gyermekek és diákok körét kibővítettük iskolánk
minden tanulójával és minden dolgozójával,
bevonva a szülőket, a helyi nyugdíjasokat és az
iskolával kapcsolatban álló szakmai és civil szervezeteket is. A megjelentek létszáma jelentősen
meghaladta a tervezett 550 főt.
A sportágválasztó rendezvényt a tanév során
két alkalommal rendeztük meg, a két nap során
összesen 15 sportágat próbálhattak ki a résztvevők.
Az első témanap az úgynevezett Téli sportágválasztó volt, melyre 2016. november 30-án délután került sor a Zalaegerszegi Jégcsarnokban. Az esemény célja a téli sportok (2 sportág: jégkorong és jégkorcsolya) megismertetése
volt. E rendezvényünkhöz a jótékonyság jegyében véradás kapcsolódott az iskolánkban.
Az ünnepélyes megnyitót prominens személyek is megtisztelték: Vigh László, ország�gyűlési képviselő, miniszteri biztos, Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ
igazgatója, Tóth Ferenc, a Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, Sümegi László,
Andráshida városrész önkormányzati képviselője, Országhné Tóth Ágnes, a Zalaegerszegi
Tankerület tanügyigazgatási referense, Mateisz Roland, a Hungast-Nyugat Kft. ügyvezetője, valamint Tarjánné Dr. Szabó Zsuzsanna, közoktatási szakértő, nyugalmazott gimnáziumi igazgató, szakmai segítőnk.
Pályázati programunk második témanapja
a „Tavaszi sportágválasztó”, melynek keretében
2017. május 10-én egész napos rendezvényt tartottunk. A sportágválasztón 13 sportágat (labdarúgás, birkózás, sportlövészet, aerobic, íjászat,
teke, kerékpározás, vívás, kosárlabda, judo, tájfutás, tollaslabda és lovaglás) mutattunk be, amelyet
ki is próbálhattak a résztvevők. A Sportágválasztóhoz egészségnapot, véradást, sportágakat népszerűsítő városi szintű művészeti kiállítást és jótékonysági akciókat is kapcsoltunk.
Az ünnepélyes megnyitón ismét megjelentek a neves személyek is: Gecse Péter Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere, Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója, Tóth Ferenc, a Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, Makovecz Tamás, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
Sümegi László, Andráshida városrész önkormányzati képviselője, Mateisz Roland, a Hungast-Nyugat Kft. ügyvezetője, Benkő Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt Zalaegerszegi Szervezete vezetője, Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatója,
valamint a civil szervezetek vezetői, képviselői és a környező települések polgármesterei.
A téli témanapon a résztvevők két turnusban váltották egymást, szakemberek irányításával ismerkedtek a gyerekek a korcsolya és a jégkorong sportág alapjaival, majd a jeges
sporthoz kapcsolódó felszerelést próbálhatták fel és ügyességi vetélkedőkön vehettek részt.
A tavaszi témanapon a sportágak népszerűsítését és a bevont tanulók aktív szereplését több
szálon valósítottuk meg. Egyrészt közismert, sikeres sportolót hívtunk meg élménybeszámolóra. A fiatalok körében népszerű, volt NB I.-es labdarúgó Kocsárdi Gergelyt tudtuk
megnyerni az eseménynek. Színes élménybeszámolóját követően a tanulók izgatottan tették fel kérdéseiket példaképüknek. Másrészt a program fő részében a különböző sportágak
megismerése és az irántuk való érdeklődés felkeltése volt a cél. A lebonyolítást körforgó rendszerben valósítottuk meg, a korosztályok életkori sajátosságait figyelembe véve.
Különböző helyszíneken zajlottak az események, ahol szakképzett oktatók, szakemberek
irányítása mellett próbálhatták ki a résztvevők a hagyományos és különleges sportága-

kat. Tízszer 10 fős csapatot alakítottunk a bevont intézmények tanulóiból, óvodásaiból és a
mi iskolánk tanulóiból. 20 perc állt rendelkezésükre,
hogy kicsit belemélyedjenek, kedvet kapjanak egy-egy
sportághoz. A nyugdíjas korosztályt is sikerült bevonni ebbe a körbe, ők a helyszíneket járták végig. Az óvodásokra külön figyeltünk, hogy ne terheljük túl őket,
számukra több pihenőidőt biztosítottunk, illetve csak
az életkoruknak megfelelő sportágakat próbálhatták
ki. A diákok minden területen magabiztosan és bátran szerepeltek, legyen az vívás, íjászat, birkózás vagy
tollaslabda. Az óvodások körében a lovaglás és a judo volt a legnépszerűbb. A Sportágválasztó
célja az együtt mozgás, együtt sportolás örömének felfedezése volt. Ehhez járult hozzá a vidám
közös bemelegítés, amely egyben az aerobic sportágat mutatta be. Ezen a napon nem a versengés, nem az eredményesség volt a motiváció a gyerekeknek, inkább az úgynevezett „MERCI”
élmény érzését szerettük volna a kipirult arcokon látni. Úgy gondoljuk, a kitűzött célunk maximálisan teljesült, fáradtan, de élményekkel telve mentek haza a gyerekek. Reméljük, hogy sokukat sikerült valamelyik sportág irányába terelnünk.
Az egészségnap keretében az alsós tanulókon a védőnők bevonásával méréseket végeztünk. A felső tagozatosok számára futást rendeztünk Andráshida utcáin,
majd Mini Hungarofit Próbán vettek részt. Az ÁNTSZ
szakemberei előadásában a káros szenvedélyekkel
kapcsolatban hallgathattak előadásokat. A szülők és a
lakosság esetében Dr. Berki Barnabás háziorvos vérnyomást, vércukorszintet, vérzsír százalékot mért.
A sporthoz egészségprogramokat kapcsoltunk.
Célunk az volt, hogy a gyerekek megismerjék és megkedveljék az egészséges élelmiszereket,
valamint az egészséges ételkészítés alapjait, megismerkedjenek a világ országainak élelemfogyasztási szokásaival.
A gyerekek csoportokban az évszaknak megfelelő zöldségekből, gyümölcsökből kompozíciókat, szobrokat készítettek. Minden gyermek egy zöldséggel vagy gyümölccsel érkezett az
iskolába, melyet egy „piactéren” helyezett el. A Konyhafőnök Junior című műsorhoz hasonlóan
az osztályoknak ezekből a zöldségekből és gyümölcsökből kellett salátákat készíteni, melyet egy
szakmai zsűri értékelt. A zsűri tagjai: Mateisz Roland, a Hungast-Nyugat Kft. ügyvezetője, Ruszinné Antal Veronika SZM elnök, Hollósiné Szili Anita, a Zalagast üzemvezetője. Az elkészült
„műveket” el is fogyasztották a gyerekek.
Az alsósok megismerkedtek az egészséges táplálkozással és a különböző élelmiszercsoportokkal egy videófilm segítségével, majd táplálékpiramist készítettek. A felsősök prezentációs
előadásokat tartottak a világ országainak étkezési szokásairól, melyekből versenyt rendeztünk. Az előadás
közben gyógyteákat kóstolhattak a gyermekek és a
felnőttek.
A programba bevontuk a Hungast-Nyugat Kft.
szakembereit Mateisz Roland vezetésével, akik kóstolóval és táplálkozási tanácsokkal látták el tanulóinkat,
pedagógusainkat, a szülőket és minden megjelent
érdeklődőt. Egy svédasztalos bemutató és kóstoló
keretében fel kellett ismerniük a résztvevőknek, hogy
milyen alapanyagból készültek az egészséges mártogatósok.
Az Andráshidai Gazd’asszonyok klub bevonásával interaktív főzőiskolát szerveztünk a szülők számára, mely során egy egészséges zalai ételkülönlegességet, cukkinis-medvehagymás
prószát készítettek el.
Délután Fülöp Zoltán okleveles biokertész előadását hallhatták a felnőtt résztvevők „A
gyógynövények szerepe az egészséges táplálkozásban” címmel, továbbá biotermékek bemutatója és vására várta a résztvevőket. A meghívott helyi termelők bevonásával élményszerű bemutatót és tanácsadást tartottak a gazdák.
Az Olimpikonok relikviái kiállításon két olimpikont mutatottunk be: a Nagy testvérpár
műkorcsolyázó páros, valamint Szekeres Dorina úszó, egykori diákunk ereklyéit láthatták az
érdeklődők. A másik kiállítás sporttal kapcsolatos Fotó- és plakátkiállítás volt, melyre számos
pályamű érkezett. A jótékonysági program keretében a résztvevők nélkülözhető sporteszközeiket, sportruházataikat ajánlhatták fel rászoruló gyerekeknek, a másik jótékonysági esemény a
véradás volt, ahol ismét sokan, 36-an segítettek embertársaikon ily módon a véradók.
Bízunk abban, hogy a résztvevők kedvet kaptak és közülük többen is rendszeresen sportolni
fognak, egészségesebben táplálkoznak, jobban figyelnek az egészségükre.
A program szakmai segítője Tarjánné Dr. Szabó Zsuzsanna közoktatási szakértő, nyugalmazott gimnáziumi igazgató; szakmai vezetője Salamon Edit intézményvezető-helyettes; a
sportprogramokért Kernné Orbán Gabriella tanárnő; az egészség-programokért Domján Anita
tanárnő; a művészeti programokért Léder Anita művelődésszervező; az adminisztratív munkáért pedig Merth Annamária pedagógiai asszisztens és Szakonyi Gyöngyi, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ munkatársa felelt. A pályázati dokumentációt segítette Mánfay Erzsébet
alsós munkaközösség vezető. A pályázati témanapok lebonyolításában minden kollégánk közreműködött.
Köszönetet mondunk a sportágak vezetőinek, az edzőknek, a sportolóknak, az egészségprogramban résztvevőknek és minden segítőnknek, hogy pályázatunk megvalósításához hozzájárultak.
Salamon Edit, intézményvezető-helyettes, a program szakmai vezetője
Domján Anita és Kernné Orbán Gabriella szaktanárok,
programfelelősök
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határtalanul!
Iskolánk első alkalommal pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" című
pályázatra. A Határtalanul! pályázat
célja a Kárpát-medencei magyarlakta
területekre irányuló tanulmányi kirándulások támogatása. Mi elsőként
Erdélyt választottuk, a Bethleni Erdély megismerése úti
céllal. Az utazáson 2017 áprilisában 42 hetedik osztályos tanuló és 5 pedagóguskísérő vett részt. A pályázat
megvalósulását a program felelőse, Salamon Edit intézményvezető-helyettes koordinálta. Kísérőtanárok voltak Domján István intézményvezető, Bodnárné Németh
Katalin, a 7.b osztályfőnöke, Horváth Katalin tanító, a
7.b osztály pótosztályfőnöke, valamint Molnár Andrásné, a 7.a osztály pótosztályfőnöke. Az adminisztratív
munkát Merth Annamária pedagógiai asszisztens és
Szakonyi Gyöngyi, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ
munkatársa segítette.
A programról az úti élményeiket Fábián Boglárka
volt 7.b és Németi Gábor volt 7.a osztályos tanulók foglalták össze.
„ A Határtalanul program keretében a Bethlen-kori
Erdély csodálatos természeti, irodalmi és történelmi
értékeibe nyerhettünk betekintést. Nagyon hálásak vagyunk tanárainknak, hogy részt vehettünk ezen a nagyszerű kiránduláson.
A szüleinkkel egy értekezlet keretében ismertették a
fontosabb programokat és helyeket, amiket meglátogattunk. Ezt követte az anyaggyűjtés, amin egy kvízt töltöttünk ki Erdély és Székelyföld történelmi nevezetességeiről, tájegységeiről. Eközben az iskolánk meghirdetett
egy jótékonysági akciót, a Tusnádfürdői Gyermekotthon számára, ahova nagyon sok felajánlás érkezett.

ZALAEGERSZEGI ÖVEGES ISKOLA VÖRÖSKERESZTES ALAPSZERVEZETE
A Zalaegerszegi Öveges Iskola Vöröskeresztes Alapszervezet 2015. szeptemberében alakult. A csatlakozók
száma az évek során egyre bővült, így jelenleg 104 főt
számlál. Az alapszervezetet tantestületünk tagjai, az
andráshidai tagóvoda óvónői, dajkái, szülők, tanulók
valamint Andráshida lakossága alkotja. Ebből 59 fő
felnőtt tag, 38 fő ifjúsági tag és 7 fő nyugdíjas tag. Az
alapszervezetünk elnöke Dr. Berki Barnabás háziorvos,
titkára Salamon Edit iskolai intézményvezető-helyettes, gazdasági felelőse Mánfay Erzsébet tanító, munkaközösség-vezető. Az andráshidai civil szervezetek
részéről Dormánné Babolcsai Éva, az Igazgyöngy Ha-

gyományőrző Egyesület elnöke segíti a szervezet munkáját.
Az iskolai védőnő, Berczkné Bajsz Judit vezetésével 5-7. évfolyamos tanulók részvételével Vöröskeresztes szakkör működik. A tanulók körében egyre
népszerűbbé váló szakkör célja a tanulók területi elsősegélynyújtó versenyre történő felkészítése, amelyet
Preis Péter megyei elsősegély-koordinátor segít rendszeresen.
A Magyar Vöröskereszt alapszabálya szerint felada-

Az utazásunk április 4-én kezdődött. A hosszú buszút
után megérkeztünk első állomásunkra, amely Gyulafehérvár volt. Itt megnéztük a Hunyadi János sírhelyeként
is szolgáló kápolnát. Estefelé megérkeztünk a szálláshelyünknek otthont adó Tusnádfürdőre. A második na-

punkon a Szent Anna-tóhoz látogattunk el. A 950 méter
magasan fekvő tó különleges természeti értéke a tájnak.
Délután Kézdivásárhelyhez vitt az utunk, ahol Gábor
Áron emlékművét és a céhek múzeumát néztük meg.
Az ágyúöntő szobrának megkoszorúzása után a múzeumban ismerhettük meg a régi mesterségeket. Még
ezen a napon este látogattunk el a Gyermekvédelmi
központba, ahova a felajánlásokat és adományokat vittük. Másnap délelőtt a székelykapukat csodálhattuk meg
Máréfalván, Tamási Áron síremlékét pedig Farkaslakán.
Az idegenvezetőnktől megtudhattuk, hogy csak itt találhatók festett székelykapuk. Ez után Korondon volt
lehetőségünk helyi termékeket vásárolni. Rendhagyó
természetismereti órán vehettünk részt 200 méter mélyen a Parajdi sóbányában. Egy kis szabadprogram után
indultunk vissza a szállásra a nehéz nap után. A negyedik nap reggelén, amikor kinéztünk az ablakon, havas

tunk az élet- és egészségvédelemre, a betegségek megelőzésére, valamint a társadalmi szolidaritásra nevelés,
továbbá évente két alkalommal véradás szervezése.
A szolidaritásra nevelést szolgálta, hogy alapszervezetünk több alkalommal adománygyűjtést szervezett.
Az első ilyen gyűjtés a HATÁRTALANUL pályázati
programon belül valósult meg, melynek keretében
jótékonysági akciót hirdettünk a Tusnádfürdői Szent
László Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek
javára. Számos felajánlás érkezett: Tartós élelmiszerekkel, jó állapotban lévő játékokkal, magyar nyelvű
könyvekkel ajándékoztuk meg a rászoruló, nehéz sorsú
gyermekeket.
A másik gyűjtés az Öveges
sportágválasztó tavaszi témanapjához kapcsolódott. A
résztvevők tanulóink és a szülők által felajánlott sporteszközöket, sportruházatot vehettek meg. A bevételből
a hátrányos helyzetű tanulóknak sportfelszerelést vásároltunk.
A segítés további módja volt a hagyományos adventi
jótékonysági vásár, melynek bevételét a rászoruló családok megsegítésére ajánlották fel az osztályok.
A 2017-es évben szervezett egyik véradást a 2017.
május 9-én megrendezett Öveges sportágválasztóhoz
kapcsoltuk. A véradók száma ismét hozta a megszokott
létszámot: 36-an adtak vért. Különös vonzerővel bírt a
„RETRÓ véradás” esemény virslivel és sörrel.
A második véradást 2017. december 4-én tartottuk
az adventi jótékonyági vásár napján. A véradók száma
minden eddigi létszámot felülmúlt, hiszen 50 fő segített ily módon a rászoruló embertársain. Az osztályok
között egyúttal versenyt hirdettünk: Az az osztály, amelyik a legtöbb véradót szervezte, nyereményben részesült. A nyertes a 3.b osztály lett. Nyereményük a Zala
Plazában egy mozielőadás megtekintése. Köszönetet
mondunk a vöröskeresztes tagok népszerűsítő tevékenységéért és külön köszönet illeti azokat, akik első
alkalommal szánták rá magukat a véradásra, hogy önzetlen segítségükkel beteg embertársaikon segítsenek.

táj fogadott minket. A Jókai Mór Általános Iskola 7. osztályos diákjaival ismerkedhettünk meg. Két darab közös
plakátot készítettünk erdélyi-zalai jellegzetességekkel,
melyből az egyiket hazahoztuk, a másikat pedig emlékben otthagytuk nekik. Az iskolától nem messze lévő
temetőben önkéntes munkát
végeztünk. A csíkszeredai
Mikó vár múzeumában egy
kellemes és érdekes délutánt
töltöttünk. Utolsó napunkon
Vajdahunyad várát néztük
meg, valamint Bethlen Gábor szülőházában a fejedelem életének korai szakaszába nyerhettünk betekintést
egy
rendhagyó
történelemóra keretében.
Hazaérkezésünk
után egy témanapon mutathattuk
be az iskola többi tanulójának a tanultakat és az élményeinket.
Úgy gondoljuk, hogy mindenki, aki részt vett ezen a
kiránduláson, szívesen visszamenne Erdélybe.”
Gyerekek és mi, felnőttek egyaránt életre szóló élményeket szereztünk. Történelmi, földrajzi, irodalmi,
művészeti ismeretekkel lettünk gazdagabbak és erkölcsi
értelemben is fejlődtünk. De leginkább magyarságtudatunkban erősödtünk. A két osztály az utazás óta sokkal
összetartóbbá vált, nincs rivalizálás köztük, szívesen
szerveznek közös programokat.
Salamon Edit, intézményvezető-helyettes,
a program szakmai vezetője

Köszönetet mondunk továbbá a Magnetic Áruház
vezetőjének, Péntek Károlynak, aki felajánlásával hozzájárult a „Retró véradás” megrendezéséhez. Köszönet
továbbá az Andráshidai Gazd’asszony klub tagjainak,
akik a tavaszi sportágválasztón rengeteg finom prószát
sütöttek a gyerekek és a véradók örömére. A véradók
megvendégelésének költségét, a nyertes osztályok
programját, valamint az elsősegélynyújtó szakkörre
való felkészüléshez szükséges szakkönyvek vásárlását a

befizetett tagdíjakból fedeztük.
Várjuk a további tagok csatlakozását, mivel a tagdíjak 60%-át az alapszervezet által szervezett programokra, jutalmazásokra fordíthatjuk.
A sikeres programok és véradások nem jöhettek volna létre a kollégák, a szülők és a település segítő lakói,
Sümegi László, Andráshida városrész önkormányzati
képviselője, valamint Domján István intézményvezetőnk segítő támogatása nélkül, akik rendszeresen adnak vért maguk is.
Zalaegerszeg, 2018. január 9.
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Adventi jótékonysági vásár
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is megrendeztük hagyományos karácsony előtti adventi vásárunkat. Ebben a tanévben december 5-én lehettünk
részesei a hangulatos rendezvénynek. Szülők, tanulók
és pedagógusok lelkes összefogásának köszönhetően
az övegesi közösség ismét önzetlen segítségnyújtásról
tett tanúbizonyságot.
Karácsonyi díszek széles választéka, ízletes sütemények, szendvicsek csalogatták a látogatókat a standokhoz. Pihenésképpen betérhettek a kávézóba is, ahol a

Karácsonyváró vetélkedő

2017. december 21-én, az utolsó tanítási napon
került megrendezésre iskolánk első „Karácsonyi vetélkedője”. Az 5. és 6. osztályok tanulói vettek rész
a vidám csatározásban. A programban szerepeltek
ügyességi, elméleti és különböző kreativitást igénylő
feladatok. Ilyen volt például a minél hosszabb karácsonyfafüzér készítése, rímfaragás karácsonyi szavakból. A legjobban a sütigolyó gyúrását, valamint a
lisztfújó versenyt élvezték a gyerekek.
A zsűriben nagy lelkesedéssel közreműködtek az
osztályfőnökök és a pótosztályfőnökök.
A csapatok minden tagjának igyekezetére szük-

ség volt a sikeres szerepléshez, a résztvevők aktívan
hajtották végre a feladatokat. A végén a jutalom sem
maradt el, a díj szaloncukor volt. Pillanatok alatt elfogyott a saját készítésű sütemény is.
Ez a délelőtt nem csak a versenyzésről szólt, inkább a vidámság, a közös együttlét tette teljessé az
utolsó, várakozással teli napot.
Kernné Orbán Gabriella
szaktanár

tanulók szolgálták ki a vendégeket.
Az osztályok a bevétel egy részét a rászoruló diákok
megsegítésére ajánlották fel.
Minden résztvevőnek köszönjük a felajánlást és az
együttműködést, mellyel hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Ragán Tünde
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Újra a karácsonyfa-díszítő
versenyen

Az idei tanévben is nagy örömmel vettünk részt az
Apáczai Művelődési Központban 30. alkalommal megrendezett karácsonyfa-díszítő versenyen. Iskolánkat 4 fő
5. osztályos tanuló képviselte. Hetek alatt nagy gonddal
együtt készítettük a díszeket, ötleteltünk, kreatívkodtunk és újrahasznosítottunk. A díszek bármilyen ötlet
alapján készülhettek, így a fantáziánknak semmi sem
szabott határt. Az ökoiskola cím népszerűsítésének céljából újrahasznosított villanykörtedíszekkel készültünk
a megmérettetésre. Hóemberek készültek izzókból, melyek gondolata láthatóan elnyerte a zsűri tetszését, így
az Ökomanók csapata a legmagasabb, gyémánt fokozatú oklevélben részesült. A megjelent csapatok oklevelet
kaptak, így sikerélménnyel távozhatott mindenki. A 10
résztvevő feldíszített karácsonyfái teljesen különbözőek
voltak. Láthattunk szorgos kezek által horgolt angyalkákat, harangokat, mézeskalács díszeket, papírmunkákat és
szaténszalag dekorációkat.
Jövőre hasonló vagy még nagyobb lelkesedéssel indulunk újra a karácsonyfa-díszítő versenyen.

RAPAPAMPAM, AVAGY A 2017.
ÉVI KARÁCSONYI MŰSOR
Iskolánkban nagy hagyománya van a karácsonyi műsornak. Visszaemlékezve az 1980-as évek
elejére tehető az első karácsonyi közös iskolai ünnepség. Az iskolát ekkor új szárnnyal bővítették:
Megépült a mostani alsós aula, melynek révén
gazdagabbá váltunk egy szép közösségi térrel, ami
lehetőséget teremtett az együtt ünneplésre.
Az énekkar fellépése, az óvodások, az alsós osztályok osztályonkénti, a zeneiskolások, a nyelvi tagozatos tanulók és az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület fellépése jelentette és jelenti ma is a
karácsonyi ünnepélyt.
Az idei tanévben mindannyiunk örömére
Kocsis Csaba tanár úr hívószavára a nyolcadik
évfolyam diákjai leptek meg bennünket műsorukkal. A Rapapampam karácsonyi dalra készült
koreográfiával rendkívüli élményt nyújtottak a
nézőknek. A műsor keretében korunk jellegzetes,
magányos, szürke, egyhangú, csak az okostelefonjaikkal kommunikáló kamaszai az „angyali”
érintésre barátkozó, másokat is észrevevő, színes
egyéniségekké váltak a szemünk láttára.
Kedves nyolcadikos diákok! Levettetek minket
a lábunkról! Felejthetetlen élményt szereztetek!

Soós Tamara
szaktanár

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

Farsang
Mindig nagy izgalom és készülődés előzi meg a farsangi jelmezversenyt. Már hetekkel a karnevál előtt
kitalálják az osztályok, hogy milyen zenés-táncos produkcióval lepjék meg a közönséget. Kicsik és nagyok,
szülők és tanárok egyaránt lelkesen készítik a jelmezeket és állítják össze a jeleneteket. Mindenki nagyon
várja, hogy elkezdődjék a mulatság.
Ez előző évekhez hasonlóan már reggel elkezdődött a tombolaszelvények árusítása. Értékes tárgyi nyereményeket vehettek át a nyertesek. Ám azok sem bánkódtak, akiknek nem volt szerencséjük, hisz a főnyeremények a nem nyert szelvények gazdái között kerültek kisorsolásra.
A karnevál az alsósok jelmezes felvonulásával kezdődött. Színes, mókás, ötletes maskarákat láthattunk.
Ezt követték a felső tagozatos osztályok csoportos produkciói. Nagyon kreatív, változatos koreográfiákat
mutattak be fergeteges hangulatot teremtve a tornateremben.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, nehéz volt választani a sokféle jelmez és a színvonalas előadások közül. A legötletesebb egyéni jelmezeket bemutató kisdiákokat csokival jutalmazták, a felsős osztályok pedig
mind egy-egy tortát kaptak jutalmul.

Ragán Tünde
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Rajzolni jó!
„Ma mit rajzolunk Józsi bácsi?”- kérdezik
tőlem a rajzszakkörös gyerekek, amikor keddenként a kisterembe lépek.
Népes csapat gyűlik itt össze minden alkalommal. Gyakran az is nehézséget okoz, hogy
hová ültessem őket. Csodálom ezeket a gyerekeket, hogy egy fárasztó tanítási nap után még

van energiájuk egy újabb erőpróbához! Talán
azért, mert rajzolni jó, és közben annyi mindenről lehet beszélgetni! Rajzolni jó, de nagy
munka is egyben, hiszen egy - egy szépen sikerült alkotás nagy odafigyelést és kitartást
igényel.

Az elhivatottabbak aztán itt ragadnak, és az
évek során érdekes eszközökkel, anyagokkal és
technikákkal ismerkednek meg. Megtapasztalhatják az alkotás örömét, megízlelhetik a jól
végzett munka gyümölcsét. Az elvárás feléjük
az, hogy tehetségükhöz képest a legjobbat adják. Eközben akár kis remekművek is születhetnek.
Diákjaink évről évre jól szerepelnek a különböző képzőművészeti pályázatokon. Sok szép
elismerést hoztak már iskolánknak. Ebben
nagy része van azoknak a tanító néniknek is,
akik szívükön viselik a vizuális nevelést az alsó
tagozaton.
A gyerekek munkáiból a tanév végén hagyományosan kiállítást rendezek, amikor magam
is egyben láthatom az elvégzett munka eredményét.
Nagy öröm számomra, amikor volt tanítványaink önálló kiállításainak adhatunk otthont.
Munkáikkal azt üzenik: rajzolni jó!
Simon József
szaktanár
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Nyelvvizsga az Övegesben
A 2016-17-es tanévben német
nyelvből alapfokú nyelvvizsgára készültek nyolcadikos tanulóink. Hatan
vágtak neki a megmérettetésnek.
Az alapfokú nyelvvizsga jelentősége
abban rejlik, hogy a gyerekek nyelvtudása, nyelvkészsége egy tanév alatt
nagyon sokat fejlődik, rutint szereznek a vizsgahelyzetek kezelésében,
bővül a látókörük, bátrabban meg
tudnak nyilatkozni az adott idegen
nyelven. Iskolánk alapítványa is segítséget nyújt a nyelvvizsgázóknak,
hiszen az írásbeli vizsga díját az alapítvány vállalja fel, a szóbeli vizsgát
pedig a szülők fizetik. Köszönet az
alapítványunknak a segítségért!
Szeptemberben elkezdtük a felkészülést, folyamatosan és tudatosan
végeztük az Origo nyelvvizsga követelményeinek elsajátítását, elmélyítését.
Az írásbeli vizsga (B) követelményeként levelet kell írniuk a vizsgázóknak, szöveget kell értelmezni,
illetve úgynevezett közvetítési feladatot kell megoldaniuk, az utóbbi kettőt magyar nyelven, az elsőt az adott
idegen nyelven. A szóbeli vizsgán (A)
hallott szöveghez kapcsolódó feladatlapot kapnak, majd képleírás, illetve
a vizsgáztatókkal folytatott kötetlen
beszélgetés képezi a megmérettetést.
Az órákon sokat gyakoroltunk
mindent. Folyamatos és kitartó munkát kívánt a tanulóktól a felkészülés.
A csoport egy része meglehetősen komolyan vette a munkát, lelkiismeretesen tanultak. Időnként, különösen
a szóbeli beszélgetés témáinak kidolgozásakor, illetve a képleírások gyakorlásánál jókat nevettünk. Voltak
viszont néhányan, akik nem tanultak
és gyakoroltak annyit, amennyit kellett volna.
Május elején zajlottak a vizsgák,
melynek eredménye elmaradt a tavalyitól. Ketten teljesítették sikeresen a
komplex, egy tanuló pedig az írásbeli
nyelvvizsga követelményeit.
Az idei tanévben angol tagozatos
tanulóink vágnak neki az alapfokú
nyelvvizsgának.
Stomfainé Gergye Ágnes
szaktanár

A néptánc összeköt
A néptánc, nézve, egyszerű dolognak tűnik, viszont amikor a
népművészetet kedvelők, gyerekek, felnőttek először kipróbálják,
legtöbbször beletörik a bicskájuk.
Éppen azért, mert a zenének, az
éneknek és a mozdulatoknak állandó összhangban kell lenniük.
Hasznos a gyerekeket már óvodáskorban népi játékokra, népi
gyerekdalokra, esetleg egyszerűbb
tánclépésekre tanítani, hiszen később nagyon sok előnyük származhat belőle. Mindez elsősorban közösségi keretben teremthető meg,
így a gyermekek a tánctanulás közben észrevétlenül szocializálódnak is. A néptánctevékenység alatt
a gyerekeknek kialakulhat, vagy fejlődhet a hallási kultúrája, ritmusérzéke, tapintása vagy érzékelése,
vizuális térlátása, nemi és nemzeti identitása, valamint nem utolsó sorban az izomrendszere.
Manapság eléggé elterjedt jelenség
a felnőttek körében is, hogy beiratkoznak néptáncoktatásra, vagy elmennek
néha táncházba. Van olyan táncos, aki
azért megy, mert mindenkinek meg
akarja mutatni tudását, van, aki a munkában összegyűlt gőzt ereszti ki ezúton,
akad, aki csupán a népi hangszerek
együtthangzására kíváncsi, vannak viszont olyan lelkes néptánckedvelők is,
akik egyszerűen a táncház hangulatáért járnak oda. A néptánc ugyanazon
tényezőket tekintve hasznos lehet egyaránt a gyerekek és a felnőttek számára,
viszont ha egy-egy odaadó személy jobban megfigyeli a magyar néptáncot, akkor ennél sokkal többet
is megláthat benne. Legfontosabbnak tartom a néptáncban rejlő tartást. Gondolhatunk a fizikai, esztétikai tartásra is, viszont én leginkább a morális tartást figyeltem meg. Mégpedig azt, hogy azok a fiúk,
férfiak többsége, akik megélték a néptánc tisztaságát és erejét, teljesen másképpen udvarolnak. A “régi”
mintát követve megfontoltabbak, udvariasabbak és határozottabbak. Mi sem bizonyítja ennél jobban
azt, hogy az elsajátított férfitáncnak jellemformáló hatása is van. Ugyanez a helyzet a lányok vagy a nők
esetében is. Tudniillik a magyar néptánc férfiközpontú, viszont a nők mégsem kerülnek ezáltal háttérbe,
hiszen, ha nincs is olyan bonyolult, olyan nehéz munkát igénylő feladatuk a táncban, mint a férfiaknak,
mindent pótolnak a káprázatos viseleteikkel, finom karmozdulataikkal,
precíz pördüléseikkel.
A néptánc időigényes, sok odafigyelést, munkát követelő elfoglaltság,
de gyümölcsöző is. Gondoljunk csak
bele, micsoda jó érzés lesz majd az
általunk átszármaztatott hagyományokat, hagyatékokat unokáinktól
újra hallani, látni, érezni. Szerencsés
helyzetben vannak az andráshidaiak,
hiszen minden korosztály számára
elérhető. Az óvodában a népi játékokkal ismerkedhetnek, az iskola
alsó tagozatában a magyar néptánc
alapjait megtanulva lehetősége nyílik a diákoknak arra is, hogy tudásukat elmélyítsék. A több gyakorlással nemcsak több tánctudást, hanem több barátot is szereznek. Az iskolaidőn kívül a nyári tábor számos
élménnyel gazdagítja őket, a fellépések pedig önbizalom erősítőként is felfoghatóak.
Rácz Petra
táncpedagógus
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Sportélet 2017
Intézményünkben a sportéletnek nagy
hagyományai vannak. Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez kirándulásokat.
November végén és december elején adventi
kiránduláson vehettünk részt Ausztriában
és Szlovákiában. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy két autóbuszt kellett indítanunk.
Ausztriában végig kóstoltuk a finomabbnál
finomabb köpcsényi desszert csokikat. A

szomszédos Pozsonyban sétálva megtekintettük a belváros és a vár nevezetességeit. A
valamikori koronázó város, adventi-vásári
forgataga hangulata „megfogott”bennünket,
„otthon” éreztük magunkat, ide még máskor
is eljövünk. Folytattuk egynapos síeléseinket
az osztrák Weinebene síparadicsomában.

A síelést a korai kelés miatt néha nehéz elkezdeni, de annál nehezebb abbahagyni.
A hegyek szépsége, a siklás máshoz nem
hasonlítható érzése teszi vonzóvá ezt a fantasztikus, szabadidős, családi tevékenységet.
Ajánlom mindenkinek kipróbálásra.
Nyár elején folytattuk szintén hagyományos délelőtti foci táborunkat, ahol a labda
mellett szellemi és ügyességi vetélkedőkön,
és az igencsak kedvelt számháborúzásban
vehettek részt tanulóink. A vakáció a balatongyöröki sport és turisztikai táborban
folytatódott. A tábor környéki gyalogtúránk
során felkerestük a kilátókat, ahol a gyönyörű balatoni panoráma feledtette el velünk
az út izzasztó nehézségeit. A kerékpártúrák
során eljutottunk Keszthelyre, Szigligetre,
és Badacsonyba. Estéinket főleg focizással
és számháborúzással töltöttük. Hamar el-

röppent a 4 tábori napunk, pedig az éjszakák igen rövidre sikeredtek. Reméljük, az
idén ismét felkereshetjük a „magyar tenger”
partját.
Minden korosztályban van foci csapatunk
az óvodától a 7-8. osztályosokig. Az MLSZ
Bozsik iskolai programjában hagyományosan 4 csapatunk szerepel. Örömteli, hogy
egyre több lány választja kedvenc labdajátékának a labdarúgást. Van alsós és felsős
lány focicsapatunk. A ZTE korosztályos lány
focicsapatában 2 tanulónk - Mezőfi Emma
és Sali Rebeka - meghatározó kezdő játékos.
A hagyományos novemberi 5-6. osztályos
labdarúgótorna keretében emlékeztünk meg
Bozó Tamás tanár úrról, iskolánk legendás
testnevelőjéről. Iskolánk sportköre az év
folyamán 5 labdarúgótornát bonyolított le
városi és városkörnyéki csapatok részvételével. Korosztályos futballcsapataink sikeresen

szerepeltek a különböző versenyeken, ahol
többször lettek tornagyőztesek. Minden csapatunk érmet szerzett a városi diákolimpia
küzdelmeiben. Intézményünk tanulói adják
a helyi, andráshidai focicsapatok utánpótlás
bázisát. Az új egyesület az Andráshida Torna
Egylet (ATE) csapatába ovisaink és alsó tagozatos tanulóink vannak leigazolva.
Iskolánkban tanulóink számára sok lehetőség van rendszeres sportolásra. A legnépszerűbb szellemi sportjátékban, a sakk-

ban is remek eredményeket értek el ifjú „
gondolkodóink”. A kötélugró foglalkozások
is igen kedveltek gyermekek körében. Az
akrobatikus rock and roll foglalkozásokon

vehetnek részt az e műfajt szeretők. Az alsó
tagozatosok számára Ica néni tart kölyökatlétika foglalkozásokat. Az edzéseken

tanulóink játékos formában ismerkedhetnek meg ezzel a sokféle képességet fejlesztő
alapsportággal. A testnevelésórákon folytatódtak a tekefoglalkozások. /Bővebben a
Tekeoktatás c. cikkben/. Gabi néni vezetésével a kosárlabdaszakkör igen sikeres, sok fiú

és lány látogatja rendszeresen az edzéseket.
Folytatódtak a tavalyi tanévben elkezdett
tornafoglalkozások. Gabi néni kitartó munkájának következtében, egyre ügyesebbek
a tornászlányok. Szilvi néni közvetítésével,
a cselgáncs/judo/ edzések is igen kedveltek
tanulóink számára. Úszóink közül hagyományosan a 8. osztályos Betlehem Dávid
szerepelt a legeredményesebben, nemzetközi és országos versenyeken ért el remek eredményeket. Októberben részt vettünk a Zalaegerszegi Ifjúsági Sportcentrum felújított
atlétikai futópályájának avató ünnepélyén. A
sportos ünnepi műsor és a hivatalos átadás
megtekintése után, minden korosztályban
indultunk a városi iskolák számára kiírt váltóversenyeken, ahol eredményesen szerepelve több csapatunk is dobogóra léphetett. A
tanévet sportosan, már második éve – vízi
sportnapot tartva az AQUA City-ben zártuk.
A 2017-es évet pedig a hagyományos Mikulás – kupák megtartásával búcsúztattuk.
Varró Dezső
testnevelő tanár
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„TELJES KÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI” PÁLYÁZAT FENNTARTÁSA
A pályázati programot 5 tanéven
keresztül 2020-ig szükséges fenntartanunk, ezért az egészségfejlesztési
munkacsoport ebben a tanévben is
tovább munkálkodott az egészségprogramok megvalósításán. A munkacsoport tagjai: Dr. Berki Barnabás
háziorvos és szülő; Bereczkné Bajsz
Judit iskolai védőnő; Domján Anita biológia szakos tanárnő; Kernné
Orbán Gabriella testnevelő; Mánfay Erzsébet tanító és az alsós reál
munkaközösség vezetője; Molnár
Andrásné tanító, drámatanár és a
művészeti munkaközösség vezetője;
a csoport koordinátora pedig Salamon Edit intézményvezető-helyettes.
Az egészségfejlesztési témákat a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
ajánlása alapján dolgoztuk fel. Az iskolai szabadidős tevékenységek keretében a napközis csoportok külön
programként tervezték és valósítják
meg az egészségnevelési tevékenységet. Minden korosztály számára
más-más programelem oktatását
valósítjuk meg.
Népegészségügyi szakemberek és
az iskolai védőnő drog-, alkohol- és
dohányzás prevenciós előadásokat
tartottak a 6. és 7. évfolyamos tanulóknak.
A test- és száj higiénét az iskolai
védőnő és az iskolai fogorvos külön
foglakozások keretében ismertették
meg az 1-2. évfolyamos tanulókkal.
Az egészséges táplálkozás népszerűsítésére a tanórákon alsóban a környezetismeret, felsőben az egészségtan, életvitel és gyakorlat órákon,
valamint a tanórán kívüli szabadidőben került sor.
Sérülés megelőzés kapcsán az elsősegély szakkörben kaptak felkészítést a 6-8. évfolyamos tanulók
Bereczkné Bajsz Judit védőnő ve-

zetésével, Preis Péter megyei elsősegély koordinátor szakmai segítségével. Az idei tanévben is részt
vettünk a Magyar Vöröskereszt Za-

laegerszegi Területi Szervezete által
megrendezett elsősegélynyújtó versenyen: Kaczor Cintia 7.b, Dormán
Dorotina 7.b, Holes Viktória 7.b,
Tóth Bianka 8.a és Tóth Vivien 8.a
tanulók delegálásával Bodnárné Németh Katalin vöröskeresztes kísérő
tanár segítette a védőnő munkáját.
A szakkör népszerűsége folyamatosan nő a diákok körében, az idei tanévben főként az 5. osztályosok nagy
számú jelentkezésének örültünk.
A 3. és az 5. évfolyamon a BiztiBusz programmal baleset megelőzési foglalkozásokat tartottak Makovecz Tamásné és Véberné Egyed
Marianna tanítók.
A „Sport, bicikli, spuri a suliba”
programelem megvalósítása Kernné
Orbán Gabriella testnevelő szaktanár vezetésével valósult meg. 4 fő
5. osztályos tanulóval részt vettünk,
a városi kerékpáros KRESZ versenyen, melyet a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület koordinált. Ebben a
tanévben új kezdeményezésünknek

köszönhetően a 3-4. osztályosok
számára szervezett kerékpáros közlekedési szakkör kezdte meg működését. Donáczi Dezső, a Polgárőrség
- Zalaegerszeg Járás koordinátora
vezetésével tehetnek szert a diákok
baleset-megelőzési ismeretekre.
Az ivóvíz népszerűsítésére rajz-fotópályázatot hirdettünk az alsó-felső
tagozatnak, valamint üzemlátogatáson vettünk részt a Zala Víz Zrt.-nél.
Az 1. évfolyammal ökováros városi
rendezvényen vettünk részt, az 1-3.
osztályban pedig prózamondó versenyt szerveztünk.
A 4. és 8. évfolyamos tanulóknak
Simon József rajz- és médiatanár,
valamint Molnár Andrásné drámatanár tartottak foglalkozásokat az
egészségkommunikáció témaköréből.
Iskolai sportrendezvényeket szerveztünk: ÖVEGES MOZDULJ, Téli
ÖVEGES sportágválasztó, Tavaszi
ÖVEGES Sportágválasztó, sport- és
egészségnap az Aquacityben.
Bízunk benne, hogy a teljes körű
egészségfejlesztési programok során
tanulóink egészséggel kapcsolatos
ismeretei tovább bővülnek, jobban
figyelnek az egészségükre, többet
mozognak és egészségtudatosabban
élnek.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes, az
egészségfejlesztési csoport vezetője
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Tekeoktatás a felső tagozaton
Az iskolánkban a felső tagozaton a testnevelés órák keretén belül továbbra is folytatódott a tekesportág oktatása. 7-8. évfolyamos
tanítványaink teketudásának fejlesztése szakemberek irányításával
a Roxy-csarnokban zajlik. Az órákat Büki László és Nagy Ferenc
tekeoktatók irányítják. A több mint 75 diák közül már mintegy 8-10
tanuló vesz részt rendszeresen a korosztályos utánpótlás versenyeken. Számukra a kötelező foglalkozásokon kívül különórákat is tartanak az edzők.
Megrendezésre került számukra 2017. január 26-án az iskolai
csapat és egyéni verseny, ahol a következő eredmények születtek.
Lány csapat
4x40 gurítás

2017. év tekesportág lány felfedezettjei:
Boronyák Anita 7.b
Borbély Barbara 6.b.
Horváth Viola 6.a
Tóth Dorina 7.b
fiúk:
Hajgató László 6.a
Szalai Marcell 6.b
Varga Márk 6.a

Fiú csapat
4x40 gurítás

I. hely

7. a

I. hely

7. a

II. hely

8. a

II. hely

8. a

III. hely

8. b

III. hely

7. b

Egyéni lány

Egyéni fiú

I. hely

Pócsik Karina
7. a

I. hely

Stárics Kristóf
7. a

II. hely

Sali Rebeka
7. a

II. hely

Pummer Tibor
7. a

III. hely

Tóth Bernadett
8. b

III. hely

Sohár Dilen
7. a

Zalaegerszeg város és a Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége még karácsony előtt, december 16-án a hagyományos zenés-táncos évzáró rendezvényén díjakat és elismeréseket adott át. A
2017-es évet záró díjátadón és bálon tanítványaink az alábbi díjakat
vehették át.

„2017. év Amatőr felfedezettjei” leányok:
Nagy Gellén Hanna 6.b
Lábodi Liza 7.b
„2017. év Amatőr felfedezettjei” fiúk:
Bános Szabolcs 6.b
Boncz Máté 7.a
Német Dániel 7.a
Bízunk benne, hogy a tekesport iskolánkban egyre népszerűbb lesz,
s további tehetségek erősítik ezt a sportágat.
Makovecz Tamásné
intézményvezető-helyettes

ZTE KK kosarasai vendégeskedtek iskolánkban
Egy kedves szülői meghívásra látogatott el hozzánk a Zalaegerszegi Kosárlabda Klub három NB I.-es játékosa, Bencze Tamás vezetőedző irányításával.
Szerda délután, az iskolai kosárlabdaedzésre érkezett meg Mohácsi Máté, (csapatkapitány), Horváth Ákos és James Kinney.
Nagy tömeg várta őket, mindenki kíváncsi volt a
„híres emberekre”. Közös bemelegítés és dobóverseny
után egy kis bemutatkozó beszélgetésre került sor,
ahol sok érdekességet tudhattunk meg gyerekkorukról, pályafutásukról. Kérdezhettek is tanulóink, majd
egy közös fotón szerepelhettek együtt az iskola kosarasai a „zetés” sportolókkal.

Ezt követően lehetett aláírásokat gyűjteni kedvenc játékosainktól,
ahol a fiúk a hosszú sorok ellenére állták a sarat.
Köszönjük a szervezést, nagy élmény volt számunkra.
Kernné Orbán Gabriella
szaktanár
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Pályaválasztási kiállítás
Iskolánkban hagyomány, hogy a 7-8. osztályos tanulók ellátogatnak a városban megrendezett Pályaválasztási kiállításra. Idén
új helyszínen, az Apáczai ÁMK-ban rendezték be standjaikat a
szakgimnáziumok és középiskolák.
Az eseményre 2017. október 27-én került
sor. Minden iskola bemutatta saját „profilját”.
A különböző intézmények tanulói igyekeztek
a lehető legélményszerűbbé tenni az egyes
helyszíneken eltöltött időt. A látogatók kivetítőn olvashattak az iskolák nyújtotta lehetőségekről, amelyeket képekkel és videókkal
illusztráltak. Interaktív foglalkozások segítették diákjainkat, hogy kedvet kapjanak az
egyes szakmák, hivatások megkedveléséhez.
A gyerekek az egyes standokon minden
érzékszervüket használhatták. Például, gyúrhattak, formázhattak, díszíthettek, süthettek,

mint az igazi pékek, cukrászok, szakácsok. A következő állomáson
szerelhettek, ragaszthattak, festhettek akár mesteremberek. Máshol
ápolási, csecsemő- és gyermekgondozási szimulációs feladatokat
kaptak.
A program zárásaként tanulóink önismereti és pályaorientációs csoportfoglalkozásokon
vettek részt.
A következő osztályfőnöki órákon megbeszéltük a kiállításon tapasztaltakat. Ezzel is
próbáltuk motiválni őket, hogy vegyenek részt
a középfokú iskolákban meghirdetett nyílt napokon.
Gellén Ágnes – 8.a
Bodnárné Németh Katalin – 8.b
osztályfőnökök

Tájoló nap - segítség a pályaválasztásban

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara "Tájoló nap" címmel pályaorientációs programot szervezett 2017.

október 10-én iskolánkban, ezzel is
segítve tanítványaink pályaválasztási
döntését. A nap folyamán a két 7. osztály diákjai, összesen 41 fő vett részt a
pályaorientációs célú rendezvényen,
melyben a diákok 5 szakmacsoportban

próbálhatták ki magukat, felmérhették
képességeiket.
A szakmacsoportokra kidolgozott pályaorientációs program célja, hogy a diákok és a tanárok átfogó képet kapjanak

programhoz szükséges tárgyakat, eszközöket a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara biztosította.

a képességeikről, erősségeikről, érdeklődési irányaikról, és maguk a gyerekek
is felfedezzék, melyik szakmaterület érdekli őket.
A pályaorientációs nap tevékenységei
öt nagy területet fogtak át: a műszaki,
a kereskedelmi, az üzleti, ügyintézői, a
turisztikai-vendéglátói és az egészségügyi-szociális területen próbálhatták ki

magukat a pályaválasztás előtt álló hetedikesek.
A program előkészületeit, mint osztályfőnökök már május végén megkezdtük, amikor tájékoztatót kaptunk a
program lebonyolításának tervezetéről.
Szeptemberben kialakítottuk a csoportokat, az intézményvezető-helyettes kolléganő összeállította a forgatókönyvet. A

Diákjaink lelkesen és fegyelmezetten
teljesítették az érdekes feladatokat. Az
egyes tevékenységi területeken nyújtott
„teljesítményüket” értékelte is a tanárokból álló felügyelő, segítő csoport. Az értékelő lapokból levont következtetéseket

januárban fogják megkapni a diákok, ez
remélhetőleg segíteni fog nekik jövőre a
pályaválasztásban.
Stomfainé Gergye Ágnes
Varró Dezső
osztályfőnökök
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Kulcs a zene csodakertjébe
„Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész
élete értékét megsokszorozza.”
A zenével kapcsolatban fellelhető végtelen számú idézet, hírességek zenéhez
kapcsolódó gondolatai közül talán ez az egyik legértékesebb számunkra, zenetanárok számára. Nemcsak azért, mert Kodály Zoltán mondta, aki a magyar zeneoktatás legfontosabb alakja, hanem azért is, mert azt fogalmazza meg, amiről
a gyerekekkel folyó közös életünk szól. Arról a munkáról, amit a kezüket fogva
végzünk.
Mindannyian tudjuk, hogy a zene fontos szerepet játszik az életünkben.
Felderíti a hétköznapok szürkeségét, zenét hallgatunk az autóban, a felnőttek
munka közben, a gyerekek tanulás közben. Kifejezi a hangulatainkat, segít mélyebben megélni az érzéseinket vagy akár másokét. Különlegessé teszi az ünnepeinket. El sem tudnánk képzelni például a karácsonyt annak jellegzetes dalai,
zenéi, hangszerei nélkül. Minden művészeti ág közül a zene az, ami a legsűrűbben szövi be életünket.
De ha ilyen intenzív a
jelenléte, akkor mi szükség
van arra, hogy külön iskolát nyissunk, tanítsuk őket.
A kérdés egy kicsit olyan,
mintha azt vetnénk fel, ha
az anyukák olvasnak esti
mesét a gyermekeiknek, akkor miért van szükség arra,
hogy később írni és olvasni
tanítsuk őket. A kulcs miatt, hogy a kulcs a kezükbe
kerülhessen, hogy amikor
felcseperednek, elindulnak
a maguk útján, eszköz legyen a kezükben. Olyan kulcs, ami ajtót nyit, ha érteni
akarják, ha maguk is zenélni vagy alkotni szeretnének.
Az Öveges-iskola elkötelezett segítője ennek a folyamatnak, így segítője a
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola tanárainak. A két iskola egymást támogató
gyermekközpontú szemlélete teszi lehetővé, hogy az ide járó gyerekeknek ne
kelljen a központi zeneiskolába beutazni hetente kétszer vagy akár többször is.
Az Öveges-iskola helyet, lehetőséget nyújt, hogy diákjai az iskola falain belül
részesülhessenek a zeneértés, zeneszeretet tudományának elsajátításában. Mi
pedig – a Pálóczi-zeneiskola tanárai helybe jövünk, hogy közelebb hozzuk az
esélyt azokhoz a gyerekekhez is, akiknek esetleg másképp nem volna lehetősége
erre.
S ha már szereztek egy kis tudást, gyakorlatot, mindkét iskola támogatja a
gyerekeket abban, hogy az évek során hangszeres tudásukkal koncerteken, ünnepélyeken, megemlékezéseken szerepelhessenek.
Az ebben közreműködő kollegák:
Mészáros Krisztina: szolfézs
Farkas Dániel: gitár
Faragó Zsuzsanna: zongora
Horváth Károly: népi hangszerek
Kostyál Ildikó: klasszikus hegedű
Persa Ágoston: furulya és trombita
Stépánné Simon Ágnes: klasszikus furulya
Örömmel látjuk, hogy egyre több az érdeklődő család, és munkánkra egyre
inkább szükség van. Ahogy nekünk is a szülők, a családok és az iskola támogatására, hogy gyermekeink biztos léptekkel barangolhassanak a szorgos munkájukkal megművelt kis kertjeikben.
Ehhez kívánunk kitartást, sikereket és sok-sok örömet mindannyiunknak a
következő évre is.
				
Faragó Zsuzsanna
A Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola tanára
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A 2017. év rendezvényei
Újévi köszöntő
Ovis péntek – beiskolázási program
Kultúra napja
Alapítványi bál
Curie környezetvédelmi verseny területi döntő
Teke Kupa
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Farsang
Ovis szombat – beiskolázási program
Március 15-i ünnepély
Víz világnapi programok, üzemlátogatás a Zalavíznél
Kiszejárás – téltemetés a Zalán
Leendő iskolás gyerekek látogatása az 1. osztályokban
Határtalanul program – Erdély
Őstani és ásványtani kiállítás
„Tavaszi zsongás” népdaléneklési verseny
Költészet napja
Húsvéti forgatag
Föld napi megemlékezés
„Könyv napja” könyvtári programok
Te szedd! – szemétszedési akció
Májusfaállítás
Sportágválasztó
Anyák napi ünnepségek az osztályokban
Madarak fák napi megemlékezés
Biztibusz – biztonságos iskolai program
„Nemzedékek kézfogása” jótékonysági gála
Zeneiskolás diákjaink hangversenye
Környezetvédelmi nap
Májusfa kitáncolás
Nemzeti összefogás napja
„Egy nap az egészségért” diákönkormányzati nap az Aqua cityben
Ballagás, tanévzáró ünnepély és bizonyítványosztás
Szentiván-éji vigadalom
Takarítási világnap: PET, aludoboz-, papír- és elektronikai hulladékgyűjtés
ÖKO nap
Zenei világnap, Európai népek napja
Állatok világnapja
Megemlékezés az aradi vértanukról
Tájoló – pályaválasztási nap
Földünkért világnap, udvartakarítás
1. osztályosok faültetése
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről
Öveges-hét
Halloween parti
Adventi gyertyagyújtás
Angol – délután
Mikulás
Adventi jótékonysági vásár
Karácsonyi ünnepély

Heti rendszerességgel működő programok

Drámajáték szakkör • Bábszakkör • Grafika • ÖKO szakkör • Kötélugrás • Akrobatikus rock&roll
Zeneiskola: szolfézs, klasszikus hegedű és furulya, zongora, gitár, népi hangszerek tanulása
Fiú és leány labdarúgás • Capoeira • Korcsolyázás • Úszás • Sakk • Zenebölcsi • Énekkar, népdaléneklő csoportok
Tantárgyi tehetséggondozó szakkörök • Média műhely • Kölyök atlétika • Olasz szakkör
Kiadó: Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola, Zalaegerszeg, Iskola u. 1. • Felelős kiadó: Domján István intézményvezető
Felelős szerkesztő: Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes • Felelős munkatárs: Kocsis Csaba
Lektorálta: Dr. Pardavi Andorné
Elérhetőségek: Tel.: 92-596-693, honlap cím: www.ovegesiskola.hu • E-mail cím: titkarsag@oveges-zala.sulinet.hu
Készült: 1200 példányban a Műhely Nyomdában. A lap kiadását támogatta: Andráshida Településrész Önkormányzata.
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