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tanáremberként is üdvözölhetem Önöket az intézmény elmúlt 
esztendőbeli történéseit bemutató színvonalas kiadványban.
Noha a tavalyi évtől már nem önkormányzatunk fenntartásában 
működik az iskola, lehetőségeim szerint, és ismerve az óvoda és a 
közművelődési intézményegység munkáját, igyekeztem 
betekintést nyerni annak életébe, mindennapjaiba, fejlődésébe, 
önálló, vagy közösen megvalósított programjaiba is. S úgy vélem, 
e tekintetben is van mire büszkének lenni. Kiváló, Nobel-díjas 
tudósunk, Szent-Györgyi Albert egy bölcs mondása szerint „Olyan 
lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”, s ugyancsak az ő 
gondolata, hogy „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon 
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett 
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a 
munkát, amit szeretni fog.” – nos, ha e kettőt az Övegesre vetítjük, 
láthatjuk, hogy itt, a kiváló és elhivatott pedagógus kollégáknak 
köszönhetően igazán jó helyen vannak az andráshidai és 
környékbeli gyermekek, és minden lehetőségük megvan arra, 
hogy kibontakozzanak adottságaik, képességeik. A tanórákon túli 
nyelvi, zenei és sportfoglalkozások (utóbbiakat szolgálja a nemrég 
átadott műfüves labdarúgópálya is) mellett ezek közül csak három 
fontosat emelnék ki. Egyrészt a környezettudatosság 
megerősítését, mely törekvés jól illeszkedik Zalaegerszeg 
ökováros programjához, másrészt a karitatív, segítő-támogató 
rendezvényeket, a Nemzedékek Kézfogása Jótékonysági Gálától a 
Családok Átmeneti Otthona számára szervezett gyűjtésig, s végül 
a hagyományőrzést és –ápolást. Ez utóbbi nemcsak múltunk, 
szellemi-kulturális örökségünk megismerése miatt fontos, de 
elengedhetetlen szerepe van a helyi önazonosság kialakításában, 
formálásában is. Hiszen az itt élők, ahogy az Andráshidai 
Hírmondóban is írtam, úgy igazán lokálpatrióta zalaegerszegiek, 
hogy közben meglévő, az elődöktől átvett értékekre büszkén, nem 
szűnnek meg egyszersmind lokálpatrióta andráshidaiak, 
vorhotaiak, erzsébethegyiek is lenni. Szép és jelentős dolog ez, de 
legalább ilyen szép és jelentős, hogy ezt a szemléletet a 
legfiatalabbak is megismerjék és magukénak val l ják.
Mindehhez kívánok az intézmény munkatársainak sok sikert, az 
idei évre a megelőzőekhez hasonló eredményeket és hozzá jó 
egészséget! A tanulóknak pedig, hogy kitartóan és szorgalmasan 
haladjanak tovább Novák Mihály és a névadó, Öveges professzor 
által kitaposott úton! 
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művelődési központnak lenni. 2013-tól az iskola az államhoz 
került, az óvoda a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda tagóvodája lett, 
a közművelődés a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 
Központja és Könyvtára részeként működik tovább.
A változások megélése, az alkalmazkodás hozzá sohasem 
egyszerű. Az elmúlt évben, s a jövőben is azon dolgozunk, hogy a 
szétválás ne rontsa az andráshidai közösség és a környező 
településrészek, települések együttműködését, kielégítse 
kulturális igényeit, segítse a családokat, civil közösségeket, s 
mindent megtegyen gyermekeink egészséges fejlődése 
érdekében.
A 2013-as évet az elmúlt évekhez hasonlóan a színesség, a 
sokféleség jellemezte.
A jubileumi, XX. alapítványi bálunkon közel 600 vendég 
csodálhat ta  meg nyolcadikos  d iák ja ink  ny i tótáncát . 
Mindennapjainkat farsangi mulatság, kiszézés, májusfaállítás, 
jótékonysági gála, szentiván-éji vigasság, szüreti felvonulás, öko-
nap, emlékezés névadónkra, országismereti vetélkedő angol s 
német nyelven, adventi gyertyagyújtások, adventi vásár, 
betlehemezés, ünnepi megemlékezéseink és még sok-sok 
program tette változatossá. 
Gyermekeink tehetségüket, szorgalmukat, az iskolában 
megszerzett tudásukat több versenyen is sikerrel mérették meg. 
Több diákunk tett alapfokú nyelvvizsgát német nyelvből. 
Nyolcadikosaink továbbtanulása nagyon szépen sikerült, 
eredményeiket hét tanulónknál Öveges-emlékéremmel, 
Díszoklevéllel jutalmaztuk.
Karitatív tevékenységünk eredményeként több, nehéz helyzetbe 
került családot segítettünk meg.
Alapítványunk a „Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány” és a 
szülői közösség segítsége, a kollégák áldozatos munkája, 
fenntartóink és támogatóink hatékony segítése nélkül az elért 
sikerek nem valósulhattak volna meg.
Köszönjük a bizalmat, a támogatást és a segítséget, amelyet 
Önöktől kaptunk.
A közösséget összefogva, a hivatásunkat, a gyermekeink érdekeit 
mindig szem előtt tartva igyekszünk a jövőben is munkánkat 
végezni.
Kérem Önöket, az idei esztendőben is kísérjék figyelemmel és 
segítsék munkánkat.

Kedves Olvasó!
A Zalaegerszegi  Öveges József
Általános Iskola 2013. évi Iskolai
H í r m o n d ó j á n a k  o l v a s ó j a k é n t
köszöntöm Önt.
Régi hagyományuk, hogy vissza-
tek in tünk  az  e lmú l t  év r e ,  egy
csokorba gyűjtve hírt  adunk az
intézményünkben történtekről. 
Az idén először adjuk ki kiadvá-
nyunkat „Iskolai Hírmondóként”,
hiszen a törvényi szabályozásoknak
megfelelően megszűntünk általános

Köszöntő
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Ö n k o r m á n y z a t a  n e v é b e n  s o k 
szeretettel köszöntöm a Zalaegerszegi 
Öveges  Józse f  Ál ta lános  I sko la 
H í r mondójának  minden kedves 
Olvasóját.
Örömömre szolgál, hogy nemcsak 
kulturális életünk gazdagodása és a 
közösségi értékek gyarapodása iránt 
elkötelezett városvezetőként, de az 
oktatás fej lesztését, tartalmának 
bővülését mindig fontosnak tartó 

 Elkezdődött az új esztendő. Bár az első hó sokat váratott magára, a farsangi hangulatunk már megvan.
 A farsang pedig Andráshidán egyet jelent az alapítványi bállal. Jeles közéleti eseményünk immáron nagykorú. 
 A Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány megálmodói talán maguk sem hittek ekkora sikerben. A város
 leglátogatottabb bálja, amely egyben a legtöbb bevételt is hozza – Ez a MI BÁLUNK. 
 Mindez azonban több mint öncélú szórakozás. Közösségi életünk és értékrendünk szilárd bizonyítéka.
 Bizonyítéka az összefogásnak, a jövő nemzedékébe vetett bizalomnak, az egymás iránt érzett örömünknek.
 Természetesen nem lehetne sikeres bálunk, nem lehetnének sikeres rendezvényeink, ha nem folyna a
 mindennapokban színvonalas oktató-nevelő munka az iskolánkban, az óvodánkban.
 Öröm ez mindannyiunk, andráshidai ovisok, diákok, szülők, nagy szülők számára, hogy biztonságban, jó kezek 
között tudhatjuk gyermekeinket, unokáinkat. Öröm, hogy erősek közösségeink, legyen szó akár nevelésről, sportról, borról, táncról vagy 
éppen dalról, zenéről. Köszönet tehát mindazoknak az óvónőknek, dadusoknak, tanítóknak, tanároknak, intézményi dolgozóknak, 
közművelődésieknek, szabadidejüket feláldozó andráshidaiaknak, akik erősítenek bennünket. Hiszem, hogy egymás kezét fogva előrébb 
jutunk, mint egymás lábát taposva. Mindenkinek egészséges, szerencsés, sikerekben gazdag 2014. esztendőt kívánok.

Gyutai Csaba
polgármester

Sümegi László
önkormányzati képviselő

Domján István
a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

intézményvezetője 

 Tisztelt Olvasó!

ISKOLAI HÍRMONDÓ
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Bérces György első igazgatóm volt első munkahelyemen, az akkor 
még Andráshidai Általános Iskolában. Fiatal, kezdő nevelőként 10 
évig tanítottam az igazgatása alatt. Segítőkész, toleráns, 
szorgalmas, korrekt vezetőnek ismertem meg. Nyugdíjba 
vonulása után kerültem hozzá még közelebb. Immáron 
igazgatóhelyettesként gyakran találkoztam vele az iskolában, 
valamint az  intézményen kívül szervezett városi rendezvényeken 
egyaránt,  ahol sokat beszélgettünk. Büszke volt gyerekeire, akik 
szintén a pedagógusi pályát választották.
2009-ben, intézményünk fennállásának 125. évfordulójának 
alkalmából évkönyvet adtunk ki, melynek „Az intézmény 
története” című fejezete Bérces György iskolatörténeti munkáján 
alapult.
2011-ben Zalaegerszegért Díjban részesült. Rangos elismeréséhez 
mi is szerettünk volna gratulálni, ezért Domján István 
intézményvezető úrral meglátogattuk otthonában, ahol 
feleségével, Emi nénivel nagy szeretettel fogadott bennünket.
Legutolsó találkozásunk 2012 őszén történt, amikor a 
zalaegerszegi városházán köszöntöttük Gyémánt diplomájának 
átvétele alkalmából. 
Ekkor már sajnos súlyos betegséggel küzdött. 2013 nyarán kaptuk 
a szomorú hírt, hogy nincs már közöttünk. Emlékét azóta is 
tisztelettel őrizzük.
Végezetül álljon itt röviden életrajza!
(forrás: zegtv.hu, 2011-12-16 18:15)
„Bérces György 1927-ben született a Baranya megyei 
Nagypallban. A Bajai Állami tanítóképzőben szerzett tanítói, majd 
a Pécsi Állami Pedagógiai Főiskolán 1952-ben matematika-fizika 
szakos tanári oklevelet.
1951-ben került Zala megyébe, Lispeszentadorjánra. 1975-ig élt 
és dolgozott tanárként, majd iskolaigazgatóként a zalai 
településen, melynek kulturális életében jelentős szerepet vállalt. 
A község történetét bemutató könyve 2000-ben jelent meg.
1975-ben családjával Zalaegerszegre költözött és nyugdíjazásáig, 
1988. decemberéig az Andráshidai Általános Iskola tanára és 
igazgatója volt. Az itt töltött 13 év alatt az intézmény nagy 
fejlődésen ment keresztül: Az 1958-ban épült iskola 1980-ra 12 
tantermessé bővült, nagymértékben nőtt a szemléltető 
eszközállomány, szaktantermek alakultak ki, szépült az udvar és a 
tornapálya környéke.
1984-ben az iskola az ő kezdeményezésére vette fel Öveges József 
fizikus professzor nevét, s ugyanebben az évben fotókkal illusztrált 
jubileumi kiadványt készített az intézmény fennállásának 100 éves 
évfordulója alkalmából.
Igazgatói pályája során az iskola fejlesztésén túl számos kulturális 
rendezvényt, kirándulást, külföldi utakat szervezett munkatársai, a 
tanulók és a szülők számára. Tevékenységét rangos szakmai 
kitüntetésekkel ismerték el.
Nyugdíjas éveiben is aktív, egyebek mellett helytörténeti 
kutatásokat végez az idén 800 éves Andráshida történetéről.”

In memoriam Bérces György

Immár hatodik éve vagyok tagja háromgyerekes szülőként az 
„övegesi közösségnek”. Lakóhelyváltás miatt 6 éve kerültünk ide. 
Középső fiam akkor kezdte az első osztályt. Neki kerestünk 
megfelelő iskolát. Nagy fiam egy belvárosi iskola tanulója volt. 
 Az andráshidai  iskola első pi l lanatban elvarázsolt  a 
szellemiségével, a tanárok, tanítók hozzáállásával annyira, hogy az 
idősebbik fiamat is átírattam ide. Így szeptemberben már két 
gyerek kezdte a tanévet itt, a számomra is új helyen. Azóta a 
legidősebb tavaly elballagott, a középső 6. osztályos és legkisebb 
szeptemberben kezdi az első osztályt. Most már egy percig sem 
gondolkodtunk azon, hogy hova írassuk be. 
Az itt dolgozó pedagógusoknak nagyon fontos a gyerekeket 
hagyományőrzésre megtanítani, a népi hagyományok, a néptánc, 
a népdal szeretetére nevelni. Kiemelt figyelmet fordítanak a 
sportolási lehetőségek megteremtésére (úszás, korcsolya, foci) és 
a tehetségek gondozására minden területen, legyen az humán 
vagy real. Az intézmény jó működését jelzi az is, hogy a szülői 
közösség összefogása révén olyan dolgokat is meg tudott 
valósítani, amire más lehetősége nem lett volna, és csak álom 
maradt volna. Erre az összefogásra, mások segítésére is neveli a 
gyerekeket az iskola az évenként karácsonyi adventi vásárral, a 
tavasz végi „Nemzedékek kézfogása” jótékonysági gálával, ahol a 
gyerekek saját munkájuk „jutalmául” érhetik el, hogy valamilyen 
„álom” megvalósulhat az intézményben. A szétválás ellenére az 
iskolának szoros a kapcsolata az andráshidai óvodával, így az 
óvodás gyerekek már közösség részét képezik, ez így az „Övegesi 
Közösség”.
 Az elmúlt évek alatt a gyerekek révén „kijártam” minden 
évfolyamot. Végignézhettem a gyerekek szerepléseit, műsorait, az 
évnyitókat és évzárókat, báli nyitótáncot a saját végzős fiammal. 
Megismerkedhettem minden tanárral, tanítóval. Második éve a 
szülői munkaközösség vezetőjeként segíthetem a pedagógusok 
munkáját, ami számomra nagyon megtisztelő egy ilyen Iskolában.

Ruszinné Antal Veronika
SZM vezető

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

Az Öveges iskola szülői szemmel

Bérczes György kitüntetésén

Karácsonyi ünnep

ISKOLAI HÍRMONDÓ

Nyolcadikosok nyitótánca a bálon
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Dr. Jane Goodall gondolatai minden nap az eszembe jutnak, s 
hiszem, hogy akik a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 
diákjaként kikerülnek az életbe, képesek lesznek megváltoztatni a 
világot azzal, hogy gyermekeiket már környezettudatosan fogják 
felnevelni.
De mit is kaphatnak az itt tanult gyerekek egy tanév során? 
A tanítási órákon és azokon kívül is nagy szerepet kap a környezeti 
nevelés, a fenntartható fejlődés elvei. Környezetvédelmi – öko 
versenyen vesznek részt az osztályok egész évben, mely során a 
papírt, a PET-palackot, az aludobozt, az elemet és az elektronikai 
hulladékot kell gyűjteniük, valamint az osztálytermük tisztaságára 
is oda kell figyelniük. A győztes alsós és felsős osztály jutalma a 
Belvárosi Ökonapon való részvétel, ahol környezetbarát 
eszközökkel, szelektív hulladékgyűjtéssel, egészséges 
élelmiszerekkel, ökojátékokkal ismerkedhetnek meg a tanulók. 
Már 4 éve működik a „Fogadj örökbe egy fát” elnevezésű 
programunk, ahol az első osztályosok szüleikkel fát ültetnek és 
nyolcadikos koruk végéig gondozzák. Az udvar tisztaságának 
megőrzése miatt minden osztály egy területért felelős. Minden 
évben a  V íz  v i lágnapja  és  a  Fö ld napja  a lka lmából 
Környezetvédelmi szemétszedést szervezünk Andráshida, 
Vorhota és Erzsébethegy területén. Ebben az évben 2 kiállítást 
szerveztünk a Föld napja és a Környezetvédelmi világnap 
emlékére: Pál Judit természetfotóit, a 2.a és a 7. osztályosok 
környezetvédelmi felhívó plakátjait tekintettük meg.  Madarak és 
fák napja alkalmából tantestületünk egy alsóerdei kiránduláson vett 
részt. Iskolánk tanulói pedig a Környezetvédelmi világnapon 
gyalog és busszal ellátogatott a Zöld Kampuszba.

Környezeti nevelés az iskolában

2009 nyarán a Szegedi Tudományegyetem  megkeresett 
bennünke t ,  hogy  a  TÁMOP 3 .1 .9 -08/1-2009-0001 
„DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE 1-6. évfolyamon” című 
pályázatukban partner iskolaként vegyünk részt, olvasás, 
matematika és természettudomány területeken.
Kutatásuk célja egy online diagnosztikus rendszer kidolgozása 
általános iskolás diákok részére. A rendszer – miután elnyerte 
végleges formáját –, alkalmas lesz arra, hogy a tanulók fejlődését 
évente több alkalommal felmérje, az esetleges lemaradásokat 
időben jelezze, és így támogassa a pedagógusok oktatómunkáját. 
Ennek a rendszernek a fejlesztéséhez kérték partnerintézményként 
együttműködésünket. 
Az egyetemen tevékenykedő Csapó Benő egyetemi tanár és 
kutatásai nem voltak ismeretlenek számomra, hiszen egy 
mérésmetodikai  tanfolyam kapcsán már ta lá lkoztam 
munkatársaival, valamint megismerkedtem kutatásaival, 
műveivel, írásaival.

 Minden gyermek egy tanösvény bejáráson vett részt, majd 
ügyességi feladatok (PET palackos bowling, PET palack préselés, 
pecázás időre és kötélhúzás)  gondoskodtak a jókedvről. A 
felsősök egy tesztet töltöttek ki és kiszámolták az ökológiai 
lábnyomukat is.
Azok a gyermekek, akik kedvet kaptak és elkötelezettek a 
természet és a környezetvédelem iránt környezetvédelmi-öko 
szakkörön vettek részt. Rendkívüli tanórákon, előadásokon, 
túrákon és versenyeken szívhatták magukba a tudást. Az ökováros 
és a Zöld Kampusz által rendezett versenyeken szép 
eredményeket értek el tanítványaink. Az állatok világnapja 
versenyen a Kisvakondok (Farkas Vivien-Vaspöri Dóra-Hollós 
Boglárka) első, a Biofiúk (Hegyi Csongor- Kovács Ákos-Németh 
Ádám) második, a Sünök(Hegyi Franciska-Tóth Nikoletta-Farkas 
Csobán) második helyezést, az Energiatakarékossági világnapon 
szintén második és harmadik helyezést értek el tanítványaink. A 
Környezetvédelmi világnapon az Erdei vöröshangyák (Kovács 
Adél-Kovács Ákos-Takács Evelin- Vaski Eszter-Laki Szimonetta) 
első, a Vuk (Vörös Vivien-Zsigray Luca-Nagy Dorina-Hegyi 
Franciska-Tóth Nikoletta) csapata második helyezést szereztek 
meg, míg a városi vadászati vetélkedő első három helyén iskolánk 
csapatai szerepeltek. Az idén először neveztünk a Curie-
környezetismereti vetélkedőn, melyen Farkas Vivien-Vaspöri Dóra-
Hollós Boglárka, Hegyi Csongor- Kovács Ákos-Németh Ádám, 
valamint Belső Mátyás-Vonyó Bence- Boncz Dávid a területi 
döntőbe jutva szép eredményt hoztak iskolánknak.
A szakkörösökkel téli madáretetőket készítettünk és helyeztünk ki 
az iskola udvarán, fákat metszettünk, virágokat ültettünk. Az iskola 
bejáratánál új virágládákat helyeztünk el, s az iskola folyosójára új 
virágok kerültek ki.
Ezekkel, a tevékenységeinkkel szeretnénk egy környezetbarát, 
családias, nevelésközpontú iskolát megvalósítani. Emberléptékű 
intézményt, melyben mindenki (gyermek, szülő, pedagógus) jól 
érzi magát, megtalálja helyét, mindezt egészséges, élhető, zöld 
környezetben!

Domján Anita
Öko munkaközözösség-vezető

A Szegedi Tudományegyetem
oktatáselméleti kutatócsoportjának

Online mérései iskolánkban

Munkaközösség-vezető kollégáim véleménye szintén az volt, 
hogy iskolánk tanárai és tanulói számára hasznos lehet egy ilyen 
jellegű munkában való részvétel. Az interneten keresztül történő 
mérések egyrészt változatosabbá tehetik a szokásos papíralapú 
felméréseket, mivel olyan érdekes feladatokkal találkozhatunk, 
melyek az országos kompetenciamérés feladataihoz hasonlóak, 
másrészt azonnali visszajelzést kaphatunk a tanuló eredményéről: 
az utolsó kérdés megválaszolása után megjelenik a feladatokon 
nyújtott százalékos teljesítmény.
A fenti tényezőket mérlegelve a programba való becsatlakozás 
mellett döntöttünk, s azóta már több mérésben is részt vettek 
tanulóink olvasásból, természetismeretből és matematikából. 
Tavaly a 7.b osztály fogalmazásból, idén az ötödikesek zenei 
képességek területén is megmérettettek.
Minden tanuló saját mérési azonosítóval rendelkezik, így a mérés 
anonim, de a tanítók, tanárok természetesen ismerik tanítványaik 
kódjait. Az értékelést a tanítóra, a szaktanárra bízzuk, így azt is 
maguk döntik el, hogy a mérések eredményét érdemjeggyel is 
értékelik-e.
Kapcsolattartói munkámat Nagy Mária iskolatitkár, valamint az 
informatika tanárok, Becze Petra és Ruttkay Attila segítik.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

ÖKO naponTéli madáretetés
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Adventi vásár
Iskolánk életében minden évben nagy esemény az adventi 
időszakban megrendezésre kerülő vásár. Már hetekkel előtte 
megkezdődik az osztályokban a tervezgetés. Mit áruljon az 
osztály? Hogyan, milyen módon tegye?
Sokféle válasz született ezekre a kérdésekre. A találékonyság idén 
is káprázatos ötleteket szült, hiszen a folyósok benépesültek 
árusokkal, akik saját készítésű karácsonyi díszeik, játékaik, 
ajándékaik mellett limonádéval, meleg teával, ínycsiklandó illatú 
házi süteményekkel és gofrival is csalogatták a vásárlókat. Az 
árusok forgataga mellett lehetőség volt a meghittebb pillanatok 
átélésére is. Több osztályteremben is halk karácsonyi zeneszó 
mellett kortyolhattuk el kávénkat, forró csokoládénkat. Ezen helyek 
a hangulathoz illően fantázianeveket is kaptak, így térhettünk be a 
„Karácsonyi melegedő”-be, vagy  a „Hóember kávézó”-ba. 
Mindezek mellett szerencsénket és ügyességünket is próbára 
tehettük a „Karácsonyi kaszinó”-ban.  
Nézelődtünk, alkudoztunk, vásárolgattunk… Mindannyian nagyon 
élveztük a vásárló és az eladó szerepét is, örök élményként zárva el 
szívünkben ezt a napot. 
A vásár bevételéből az osztályok idén is felajánlottak különböző 
összegeket jótékonysági célra. Így juthatott el a 4-8. osztályos 
tanulók egy csoportja Budapestre, ahol felejthetetlen élményeket 
gyűjtöttek.

„Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe!”- adventi készülődés az Övegesben

„Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe!”
Az  adven t i  vá sá r t  köve tő  hé tvégén  egy  o r s zágos 
gyermekrendezvényen vehettek részt iskolánk tanulói. A 
programot a karácsonyi készülődés alkalmából a nagy múltra 
visszatekintő MTTOSZ (Magyar Technikai és Tömegsportok 
Országos Szövetsége) rendezte meg a budapesti Sunrise Fitness 
Központban. Sportrendezvény lévén több játékos, sportos 
feladatot kellett teljesítenie a gyermekeknek. Így került sor többek 
között darts hajításra, légpuska lövészetre, sorversenyekre vagy 
épp spinningelésre. A test edzettsége mellett a lelkekbe is 
igyekeztek adventi hangulatot csempészni a szervezők, minden 
csapatnak elő kellett adnia a számára legkedvesebb karácsonyi 
dalt. 
A feladatok teljesítése után számos program közül választhattak a 
csapatok, beszélgethettek olimpikonokkal, sportolókkal, különféle 
sporteszközöket próbálhattak ki, megismerkedhettek a 
küzdősportok rejtelmeivel, valamint gyönyörködhettek táncos és 
énekes bemutatókban is.
A megmérettetés után következett a nap legjobban várt része, az 
eredményhirdetés. A verseny is izgalmasnak bizonyult, de az 
eredményhirdetés pillanataiban voltak leginkább feszültek a 
gyermekek, hiszen kategóriánként és összességében is hirdettek 
nyerteseket. 
Először a kategóriák legjobbjait szólították a színpadra, az Öveges 
csapatát kétszer is kiemelték: elnyertük a „legjobb darts hajító”, 
valamint a „legjobb sorversenyző csapat” címet. Ami pedig még 
ezután tetőzte csapatunk boldogságát: a Zalaegerszegi Öveges 
József Általános Iskola I. helyezést ért el az országos 
rendezvényen!
Természetesen a győztes csapatnak járó elismerés mellett több 
kisebb-nagyobb ajándékkal is gazdagodott csapatunk. A 
legfontosabb azonban a rendezvény során a gyermekek 
mosolygós arca és csillogó szempára volt. Így teljesült a 
rendezvény célja, melyet egyben jelmondatként is választottak: 
„Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe!”
Ezúton mondunk köszönetet az osztályoknak, hogy felajánlásaikkal 
biztosították a lehetőséget, hogy eljuthassunk a rendezvényre, 
valamint a kísérő pedagógusoknak (Dr. Pardavi Andorné, Horváth 
Katalin, Szabó-Gergály Veronika és Kolozsi-Gángó Ildikó), akik 
egész nap segítették, biztatták a diákokat. A legnagyobb köszönet 
mégis a gyermekeknek jár, hiszen ők öregbítették iskolánk 
hírnevét egy országos rendezvényen.

Gerencsér Mária
tanítónő

Kolozsi-Gángó Ildikó
tanárnőésAdventi vásár

Vásári forgatag

Napjainkban egyre nagyobb elvárás a szülők és a társadalom részéről is hogy az iskola kiemelt 
feladatának tekintse a nevelést.
Mi lehetne alkalmasabb színtere a viselkedés alakításának, mint az erkölcstan. Az értékrend 
meghatározója pedig a Bibliában foglaltak.
A 2013-14-es tanévben iskolánkban is bevezetésre került az erkölcstan és a hittan órarendi keretben 
történő oktatása. Első és ötödik osztályban a tanulók szülei választhatnak, hogy melyik foglalkozást kérik 
gyermekeik számára. Tapasztalataink szerint döntő többségben a katolikus hittan nyerte el a szülők 
tetszését. Alsó tagozatban a tanulók 2/3-a jár katolikus hittanra. Különösen a 3. évfolyam készül nagy 
lelkesedéssel az előadásra. Nekik és szüleiknek a Jézus Szíve Plébánián kéthetente előkészítő 
foglalkozást is tartanak, ahol megtapasztalják az összetartozás örömét, a lelki közösség élményét.
Ezeknek a találkozásoknak a legfontosabb üzenete: Nekünk, embereknek elsősorban egymásra van 
szükségünk, felelősek vagyunk egymásért.
Felső tagozatban hasonló lelkesedéssel készülnek nyolcadikosaink a bérmálkozásra. Ők már többnyire 
saját elhatározásból, belső késztetés alapján járnak hittanra.
Iskolánkban a Jézus Szíve Ferences Plébánia papjai és hitoktatói tartják a katolikus hittant. Alsó 
tagozatban Ocsovai Grácián atya, Kovácsné Iványi Judit hitoktató és Nagy Gézáné hitoktató foglalkozik a 
gyerekekkel. Felső tagozatban Szász Zsombor atya és Kis Kornél testvér hitoktató foglalkozik a 
gyerekekkel. A református felekezet hitoktatója Török Zoltán lelkész. Iskolai rendezvényeinken is 
szívesen látott vendégek ők. Adventi időszakban a gyertyagyújtás hangulatát jelenlétükkel, rövid 
elmélkedésekkel teszik felemelővé.
Az andráshidai templomban történt sajnálatos tűzeset miatt használhatatlanná vált az épület. 2012 
őszétől a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola aulájában gyűlnek össze vasárnaponként 
szentmisére a hívek.

Hitélet

Nagy Gézáné
tanító, hitoktató

Európában a hagyományos zsidó-keresztény kultúra mellett a keleti filozófiák, vallások is teret nyernek. A fiatal ma már nem feltétlenül a saját szűkebb 
környezetében tájékozódik a valláskínálatot illetően. Új evangelizációra van szükség, ennek egyik területe az iskolai hitoktatás. A diákok körében nagy 
számmal vannak megkereszteltek, de nem gyakorolják a vallásukat. Van valamiféle hitük, de nem kap formát. Ezért érdemes a hittannal megismertetni őket. 
Nagy számban akadnak olyanok is, akik otthonról nem hoznak vallásos nevelést, így a hittan foglalkozáson ismerkednek meg a hit alapjaival.
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Betlehem Dávid iskolánk negyedik osztályos tanulója. Nővérével, 
a hetedikes Dorkával együtt évek óta versenyszerűen úszik, 
komoly eredményeket mondhat magáénak.
2013. október 12-én Móron 100 méteres hátúszásban 1. helyezést 
ért el. Egy héttel később a szombathelyi régiós versenyen négy 
versenyszámban is első helyezett lett (100 m gyors, 100 m hát, 50 
m pillangó, 200 m vegyes).
A szakemberek felfigyeltek tehetségére és novemberben 
meghívták az utánpótlás válogatottba. Azóta Horváth Csaba edző 
mellett Petrov Iván, a Nyugat-Dunántúli Régió Utánpótlás-
válogatott edzője is foglalkozik vele.
Az egyik válogatott felkészítés alkalmával Jakabos Zsuzsa is 
megjelent, aki olyan feladatot adott a gyerekeknek, amit egyedül 
Dávid tudott megoldani. A jutalom egy közös fénykép lett.
Az utánpótlás válogatott tagjaként meghívták Százhalombattára, a 
Magyar Úszó Hírességek Csarnokának felavatására. Az esemény 
előtt került sor a felnőtt országos bajnokság döntőjére, ahol Dávid 
élőben láthatta a magyar úszósport jelenlegi kiválóságait; Gyurta 
Danit, Verrasztó Dávidot, Cseh Lászlót és Hosszú Katinkát. 
Utóbbival lehetősége nyílt fényképezkedni is.
A sikerért nagyon meg kell dolgoznia, hiszen hetente hét edzésen 
vesz részt. A sport mellett pedig a tanulásból is kiveszi a részét, 
hiszen 2013 szeptemberétől emelt szintű csoportban tanulja az 
angol nyelvet kiváló eredménnyel.

Kocsis Csaba
tanár

Sport és tanulás
Bemutatjuk Betlehem Dávidot

Betlehem Dávid Hosszú Katinkával Dávid az érmeivel

Iskolánkban már több éve hagyomány az alapfokú nyelvvizsgára 
való felkészítés. A nyelvi tagozat zárásaként fontosnak tartjuk, 
hogy gyermekeink megmérettethessék magukat ezen a vizsgán, 
és bizonyíthassák felkészültségüket idegen nyelvből. 
Tavalyelőtt az angol tagozatosok, a tavalyi tanévben pedig a német 
nyelvi emelt szintű csoportból tettek többen sikeres nyelvvizsgát. 
A 2012/13-as tanév két legsikeresebb vizsgázója Németh Ádám 
és Hegyi Csongor C típusú, azaz írásbeli és szóbeli alapfokú német 
nyelvvizsgával rendelkezik. Ők láthatók a képeken. 
A gyerekek nagy szorgalommal és kitartással tanultak a vizsgákra, 
a 8. osztályban egész évben erre a megmérettetésre készültünk. A 
nyelvi órákon nyelvvizsga feladatokat oldottunk meg, levelet 
írtunk, leveleztünk az osztrák partneriskolával, olvasás és hallás 
utáni szövegértési, valamint tesztfeladatokat gyakoroltunk. 
Szituációk és képleírás is szerepelt a nyelvvizsgára készülés 
anyagában. 
A szülők és az alapítvány fele-fele arányú anyagi támogatására volt 
szükség ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson. Köszönet érte.
Az idei tanévben ismét az angol nyelvi tagozatosok tesznek 
alapfokú nyelvvizsgát, remélhetőleg ők is sikerrel.

Nyelvvizsga

Soósné Keszte Andrea
        idegen nyelvi

munkaközösség-vezető

Hegyi Csongor
a sikeres nyelvvizsga után

Németh Ádámnak
is sikerült a nyelvvizsga
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„Amikor második osztályos koromban hallottam erről az éremről, 
elhatároztam, hogy én is megszerzem…” vallott így akkori 
elhatározásáról az egyik nyolcadikos pályázó. Elhatározását meg is 
valósította, ahogy még négy másik társa is. Általános iskolai 
tanulmányai során minden tanév végén kitűnő tanulmányi 
eredményt ért el, kiemelkedő közösségi munkát végzett, 
kimagasló volt a teljesítménye a művészetek, a kultúra vagy a sport 
terén. „Csak” ennyit kellett tennie és a tanévzáró ünnepélyen 
megkaphatta a hőn áhított, és most már ki is érdemelt elismerést. 
A 2012/13. tanév végén Öveges-emlékérmet kapott tanulóink: 
Farkas Vivien, Hegyi Csongor, Németh Ádám, Stomfai Anna 
Borbála, Sümegi Zoé Anita. Díszoklevelet kapott: Hollós Boglárka 
és Vaspöri Dóra.
Díjazottaink fényképe megtalálható az iskola „Akikre büszkék 
vagyunk” tablóján is, hogy valamennyi Övegesbe járó tanuló  előtt  
követendő példaként szolgáljon az ő teljesítményük is. Reméljük, 
hogy ezekre a képekre felnézve még sok tanulónk lelkében ébred a 
vágy, hogy elnyerje az Öveges- emlékérmet. S tenni is fog ezért.

Öveges-emlékérmet kapott tanulóink a 2012/13. tanévben

Szekeresné Simon Mária
tanító

Öveges-emlékérmet, Díszoklevelet kapott diákjaink
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2013 novemberében 8. osztályos tanulókként, tanáraink 
k í s é r e t é b e n  p á l y a v á l a s z t á s t  s e g í t ő  p r o g r a m o k o n : 
üzemlátogatáson, kiállításon vehettünk részt.
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében először 
a kórházban töltöttük el a délelőttöt.
Egy nagy teremben barátságosan fogadtak bennünket a kórház 
vezetői és ápolói. Prezentáció során megismertük munkájukat, 
majd egy ápolónő kedves szavakkal, személyes példáján keresztül 
mutatta be, miért és hogyan választotta ezt a hivatást.
Ezután kilencfős csoportokra osztották a két osztály tanulóit, és 
egy-egy ápolónő vezetésével látogatást tettünk több osztályon pl: 
röntgen,  belgyógyászati osztály.
Megmutatták a gyermekosztály szobáit, ahol a beteg gyermekeket 
kezelik egészen a csecsemőktől a nagyobbakig. Kísérőnk hasznos 
tanácsokkal ellátva biztatott bennünket, minél többen válasszuk az 
ápolói hivatást. 
A terembe visszatérve megosztottuk egymással a látottakat, majd 
autóbusszal a VMK-ba mentünk a Pályaválasztási kiállításra. Itt 
különböző iskolák, szakmák mutatkoztak be. Pék- és 
cukrásztanulók előttünk készítették a termékeket, a gépészek 
jóvoltából működő robotot is láthattunk.
Csoportfoglalkozáson többet tudhattunk meg magunkról is. A 
délután során megkaptuk a Pályaválasztási tájékoztató c. könyvet 
is. Aztán jött értünk az autóbusz, és visszahozott bennünket 
Andráshidára.
Nagyon tetszett nekünk ez a nap. Tájékozódhattunk a szakmákról, 
a választható iskolákról, és bepillanthattunk – nem betegként – a  
kórház életébe is.
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2013. június 5-én Fenntarthatósági versenyen vettünk részt a Zöld 

Kampuszban. Amikor odaértünk, az épületeken már láttuk, hogy 

nem a hagyományos módszerekkel, hanem környezettudatosan 

építették. Először egy nagy előadóterembe mentünk, ahol Dr. 

Szigeti Cecília a ”Hogyan csökkenthető a környezetterhelés” című 

bemutatóval egybekötött szakmai előadásával hívta fel a 

figyelmünket a Környezetvédelmi világnapra, amelynek 2013-ban 

a témája: Think.eat.save. Értelmezése: gondolkodj, mielőtt eszel, 

és segíts megóvni a környezetet! Ezután a főiskola területén 

kialakított tanösvényt néztük meg. A környezetvédelemre vezető 

táblákból sok információt megtudhattunk a szennyezés 

megelőzéséről .  Nagyon tetszett ,  hogy sok mindent 

újrahasznosítanak, autók helyett kerékpárral közlekednek, és a 

szolgáltatásokat a diákok is igénybe vehetik.

Szeretnénk továbbtanulni!

Laki Szimonetta és Udvardi Bianka,
a 8.a tanulói

Dr. Pardavi Andorné
a 8. b osztályfőnöke

Továbbtanulási szülői értekezlet

Az állatok napját 1931 óta ünneplik világszerte. Ez a nap Assisi 
Szent Ferenc nevéhez fűződik, aki híressé vált állatszeretetéről. 
Ezért is ábrázolják állatok, különösen madarak társaságában.
2013. október 4-én iskolánk kapta meg a lehetőséget, hogy az 
Ökováros környezetvédelmi jeles napok rendezvénysorozatát 
lebonyolítsa.
Egész napos programmal vártuk a város iskoláinak tanulóit. Az 
állati nap a 6.a osztályosok Barnamackó kuckója című 
színdarabjával kezdődött, melyet Domján Anita tanárnő dolgozott 
át, és Molnár Andrásné tanítónő tanított be. Majd az iskola 
aulájában kiállított rajzpályázat eredményhirdetésére és a 
legügyesebben fogalmazó kisdiákok jutalmazására került sor.  Ezt 
követően a gyerekek filmvetítésen, kézműves foglalkozáson, állati 
mozduljon, madarász, horgász, méhész előadáson, kutyaterápiás 
órán, a Zalai Kutyasuli és a rendőrségi kábítószer kereső kutya 
bemutatóján vettek részt. Végül lovaglással zárult a nap. 
A versenyezni vágyó diákok versmondó és komplex természet-
ismereti csapatversenyen mérhették össze tudásukat. 
Ezzel a nappal szerettük volna felhívni a figyelmet a vadon élő 
állatok védelmére, a felelős háziállattartásra, az ember-állat 
együttélés szabályaira. A nap legfontosabb üzenete, hogy egész 
évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a 
bennünket körülvevő állatokkal.

Állatok világnapja 

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik

  abban, ahogyan az állatokkal bánik.” /Gandhi/

Domján Anita
öko-munkaközösség vezető

Állatok világnapi verseny győztes csapata

Fenntarthatósági vetélkedőn a Zöld Kampuszban

Az ismertető túra után egy tesztet kellett kitöltenünk az 

elhangzottakból, ki kellett számítanunk az alapanyag szállításával 

járó szén-dioxid kibocsátást, meg kellett határozni az adott 

feltételekkel elérhető legkisebb ökológiai lábnyomot. Mivel már 

jártasak vagyunk a környezetvédelemben, és a Zöld Kampuszban 

már máskor is jártunk, így könnyebben oldottuk meg a feladatokat. 

Domján Anita néni sokat segített a felkészülésben. A 7-

8.osztályosok között az első helyet az Erdei vöröshangyák csapata 

nyerte, míg a második helyet a Sünök csapata hozta el. Ha tehetjük, 

máskor is ellátogatunk még a Zöld Kampuszba.

Kovács Adél
8.a
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A Nemzetközi Zenei Tanács 1975-ben Yehudi Menuhin, világhírű 

hegedűművész kezdeményezésére nyilvánította október elsejét a 

zene világnapjává. Az Öveges József Általános Iskolában 2013-

ban immár hatodszor ünnepeltük rendhagyó énekóra keretében a 

muzsikát. Az elmúlt évek során gyermekeink megismerkedtek a 

klasszikus és népi hangszerekkel, a jubileumi év kapcsán Joseph 

Haydn, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc életművének kereszt-

metszetével. Tavaly a Kodály-évfordulóhoz kapcsolódva, a Háry 

János című daljátékot próbáltuk interaktív módon, a közönséggel 

együtt működve a tornaterem színpadán megjeleníteni. A 

rendhagyó előadásokon arra törekedtünk, hogy a tanórai keretben 

nem megvalósítható, különleges élményekkel tegyük gazdagabbá 

az órát, segítsük a zene befogadását. A főszereplő énekkar mellett 

támaszkodtunk a színjátszó kör, a zeneiskolások, s ifjú 

előadóművészek közreműködésére is. Az adott témák megértését 

kiállítások segítették az iskola aulájában. Nem volt ez másképp 

2013.október elsején sem. Az iskolában egyre több kiváló 

népdalcsoport énekel, úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy 

gondolatban bejárjuk a történelmi Magyarország néprajzi 

tájegységeit.

A környezetvédelmi öko szakkörösök Domján Anita néni 
vezetésével 2013. április 23-án délelőtt rendkívüli tanórákon 
vettünk részt a Zöld Kampusz által megrendezett Föld napi 
Ökofesztiválon.
A program tanösvény bejárással kezdődött, ahol megis-
merkedtünk a környezetbarát építkezéssel, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel és a komposztkészítés alapjaival. Az egyórás 
séta után a nagy előadóba vezettek bennünket, ahol a Fizibusz 
Energiasuli Program keretében Tóth Pál tartott fizikaórát. Érdekes 
kísérleteket mutatott be a folyékony nitrogénnel, az energia-
takarékos izzókkal és az elektromos árammal. Majd megtudtuk, 
hogyan hasznosítják a szennyvíziszapot a Zalavíznél. Zárásképpen 
a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány bagoly bemutatóval 
egybekötött előadását hallgattuk meg. A tanórák után 
megtekintettük a folyosókon lévő ökokiállítást, melynek egyik 
érdekessége a hulladékból készített ékszerkollekció volt. 
Végezetül az ökofinomságok bemutatóján vettünk részt. A kínáló 
asztalon környezetbarát és helyi élelmiszerekből készült falatkák, 
sütemények csábítottak a kóstolgatásra. 
Nagyon jól éreztük magunkat, sok információval gazdagodva 
térhettünk haza.

A Curie-környezetvédelmi versenyre, a tanárnőnk hívta fel a 
figyelmünket. Háromfős csapatok jelentkezését várták, ezért én a 
két legjobb barátnőmmel jelentkeztem.
A felhívásra még egy csapat jelentkezett az osztályból. Régi 
vetélytársaink, 3 fiú. Négyfordulós volt a verseny. Aki innen 
továbbjutott, mehetett a területi döntőre. Lelkesen, minden 
tudásunkat összegyűjtve oldottuk meg és küldtük vissza a 
feladatlapokat. Végül mindkét nyolcadikos csapat továbbjutott. 
Ettől kezdve kemény felkészülésbe kezdtünk a tanárnőnkkel. Anita 
néni sokat segített, délutánonként külön foglalkozást is tartott 
nekünk. Végül eljött a verseny napja. A területi döntő Körmenden 
volt. A csapattársaim és a másik csapatból egy fiú velünk jött. Még 
az úton is egymást kérdeztük ki a megtanultakból. Nagy 
izgalommal mentünk be a Kölcsey utcai iskolába, amely helyet 
adott a versenynek. Ott a tanárnőnk várt bennünket, és sok sikert 
kívánt. Elkezdődött a verseny. A feladatokat azonnal elkezdtük 
megoldani illetve gondolkoztunk a kísérleten. A verseny 
végeztével sok tudással gazdagodva tértünk haza. Izgatottan 
vártuk az eredményt.  A mi csapatunk 5., a fiúk  pedig 4. helyen 
végzett. Sajnos az országos döntőbe már nem kerültünk be, de a 
tudást, amit megszereztünk a felkészülés és a verseny során, senki 
sem veheti el tőlünk.

Környezetvédelmi – öko szakkörösök
a Föld napi Ökofesztiválon

Környezetvédelmi-öko szakkörösök

Ökoszakkörösök csoportja

Először a Curie -emlékversenyen

Vaspöri Dóra
8.a volt tanulója

Curie kémia versenyen

A Zene Világnapja: október 1.
Dallal, tánccal, népviselettel, népi hangszerekkel…A 6 bartóki 

zenei dialektus megjelenítésében az énekkar, a Horváth Károly 

népzenész vezette Zala Zenekar, a Zalai Táncegyüttes ifjú táncos 

házaspárja, az iskolai Harangrojt Együttes és az Igazgyöngy 

Hagyományőrző Egyesület dalosai voltak segítségünkre. A 

Dunántúlt zalai népdalcsokorral, a Felföldet Zobor vidéki Szent Iván 

éji énekekkel, az Alföldet tekerőlant muzsikájával, Erdélyt 

vajdaszentiványi táncokkal, Moldvát csángó népdalokkal, a 

Délvidéket citeramuzsikával (Virág Alex) jelenítettük meg. A 

képzeletbeli utazás végére egy nagy térképen szemügyre 

vehettük Magyarország néprajzi tájait, s az énekkaros lányok 

segítségével megelevenedett a sokszínű magyar népviselet is. A 

műsort Ádám Jenő népdalfeldolgozása zárta Standi Szilvia 

énekesnövendék előadásában, akit tanára, Berkes Dániel kísért 

zongorán. A népdal, a népzene megint egy új arcát mutatta meg a 

lelkes kis közönségnek. Sok szép zenei élménnyel gazdagodtunk, s 

egy zalai népzene ügyét szolgáló nemes felajánlással. Az osztályok 

jelentős pénzadománnyal támogatták az ifj. Horváth Károly által 

megálmodott Zalai Népzene Házát. Reméljük, sokak ismerhetik 

meg általa a zalai népszokásokat!

Standi Gyuláné
kórusvezető, szaktanár

ISKOLAI HÍRMONDÓ



9

2013.november 22-én negyedik alkalommal népesült be iskolánk 
a „Tiszán innen Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny 
terület i  fordulójára összesereglett  dalosokkal .  Nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy a tömegeket megmozgató 
megmérettetést a Zala Megyei Pedagógiai Intézettel közösen mi 
rendezhetjük. Igyekszünk a versenyhez méltó, népművészeti 
alkotásokkal és tárgyakkal díszített környezetet biztosítani a 
tornatermünkben. A nyugodt felkészüléshez, átöltözéshez, 
beénekléshez pedig tantermek állnak a dalosok és felkészítőik 
rendelkezésére. Minden évben valami apró ajándékkal is 
kedveskedünk a versenyzőknek, az idén – stílusosan – 
violinkulccsal  díszített mézeskalácsszívet kaptak.

9

Hagyományok az Öveges József Általános Iskola életében

Sümeginé Horváth Anita
       művészeti munkaközösség- vezető

Iskolánkban a nevelő-oktató munka egyik alappillére hagyományaink tisztelete, megismertetése, továbbéltetése és formálása. Miért is 
kellenek a hagyományok? Ebben rejlik egy nép több évezrednyi tapasztalata, letisztult tudása. E nélkül nincs jelen és nem lehet jövő. Az 
Öveges iskola életébe nagyon jól illeszkednek a szokásainkat, népi-nemzeti kultúránkat éltető programok. Mi magunk is szervezői 
vagyunk, és szívesen kapcsolódunk településrészi, városi rendezvényekhez is.
Így a tavalyi évben szép számmal vettünk részt a Göcseji Múzeum azon múzeumpedagógiai óráin, melyek a hagyományokhoz 
kapcsolódtak. A sokrétű, színes foglalkozásokat a Falumúzeumban tartották, mely kiváló helyszínnek bizonyult. A felsősök a „Fenntartható 
élet” és az „Élet a természetben” elnevezésű gyakorlatokon keresztül ismerkedtek az önálló gazdálkodás alapjaival, hagyományos 
termesztési és feldolgozási eljárásokkal és eszközökkel. Megtapasztalhatták az ember és a természet összhangját, ízelítőt kaptak a „józan 
paraszti ész”mibenlétéről és hasznáról. A 4. osztályok drámajátékokon keresztül jutottak érdekes információkhoz szűkebb hazájuk, Göcsej 
történetéről, viseletéről, építészetéről. Az alsósok (2-4. osztályból) a zenei foglalkozásokon kipróbálhatták a különféle népi fúvós 
hangszereket, készíthettek maguk is tilinkót. A kézművesség sem maradt ki, ismerkedtek annak történetével, korábbi és mai 
alkalmazásaival, jól megdolgozták az agyagot is.
Szintén a Falumúzeum adott otthont a Népi játékok II. 
olimpiájának, melyen 2013-ban indultunk először. A 3. és 4. 
osztályosokat várták egy nagyon jó hangulatú versenyre. A 
csapatot elkísérhette a szurkolótábor is. Igazi olimpiai hangulat volt 
hivatalos megnyitóval, olimpiai lánggal, sok érdekes feladattal, 
ünnepélyes eredményhirdetéssel. A zalaegerszegi és 
városkörnyéki iskolák részvételével  rendezett megmérettetésen 
az Öveges- csapat „A legsportszerűbb csapat” kupát nyerte el.
A 2014-ben jubiláló, 10. éve működő Harangrojt Hagyományőrző 
Csoport igyekszik egy-egy ünnephez, jeles naphoz kötődő 
szokásainkat minél szélesebb körben megismertetni, és évről évre 
egyre teljesebben megélni. A lényeg úgyis az, amit átélünk, csak 
azt tudjuk igazán befogadni, életünk részévé tenni. S míg 
konferenciákon hosszasan vitatkoznak arról, hogy melyik a helyes 
k i f e j e z é s  e r r e  a  m u n k á r a :  h a g y o m á n y ő r z é s  v a g y  
hagyományápolás, Molnár V. József magyar néplélek –kutató ezt 
nagyon egyszerűen és érthetően megfogalmazta.

Adventi
gyertyagyújtás
a gyerekekkel

Néptánc bemutató
a Jótékonysági Gálán

Népdalverseny az Övegesben

Területi népdalverseny az Övegesben

Standi Gyuláné
kórusvezető, szaktanár

2013.november 22-én negyedik alkalommal népesült be iskolánk a „Tiszán innen Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny területi 
fordulójára összesereglett dalosokkal. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a tömegeket megmozgató megmérettetést a Zala Megyei 
Pedagógiai Intézettel közösen mi rendezhetjük. Igyekszünk a versenyhez méltó, népművészeti alkotásokkal és tárgyakkal díszített 
környezetet biztosítani a tornatermünkben. A nyugodt felkészüléshez, átöltözéshez, beénekléshez pedig tantermek állnak a dalosok és 
felkészítőik rendelkezésére. Minden évben valami apró ajándékkal is kedveskedünk a versenyzőknek, az idén – stílusosan – violinkulccsal  
díszített mézeskalácsszívet kaptak.
Az ifj. Horváth Károly népzenész és Csordásné Fülöp Edit megyei ének-zene szaktanácsadó alkotta zsűri 126 produkciót hallgatott meg és 
értékelt a hosszúra nyúlt délután végén. Zalaegerszegről 5 általános iskola, 5 középiskola, a környékről 14 település képviseltette magát. 
Több száz dalos, tanáraik, szüleik, barátok, ismerősök.
A délutánt egy különleges zenei csemegével nyitottuk meg. Az 1. b osztályos Bödör Barbara édesanyjától tanult, mongol népdalt énekelt a 
Tarka-lepke csoport közreműködésével. Ezután került sor a szólisták, kisegyüttesek, együttesek kategóriánkénti bemutatkozására. A 
verseny magas színvonalát mutatja, hogy kevés bronz- és ezüstminősítés mellett sok-sok arany született. Az arany minősítettek nyernek 
jogot, hogy a megyei fordulón képviseljék iskolájukat.
Iskolánkból 35 gyermek nevezett 14 produkcióval. Mind szólistáink, mind csoportjaink nagyon szép eredményt értek el: 3 ezüst és 11 
arany minősítést érdemeltek ki. A Tarka-lepke (2. o.), a Kakukkfiókák (5. o.)együttes és Ruszin Szabolcs ezüst minősítéssel mutatkozott be 
első versenyén. A Pintyőke (4. o.), a Tilinkó Trió, a Vadkörte (6. o.), a Violák (6.-7.-8. o.) éneklő csoportok bearanyozták a dalos délutánt. 
Szintén készülhetnek a megyei döntőre aranyos szólistáink: Fábián Boglárka, Sárközi Máté, Zsigray Luca, Hantó Melánia, Preisinger Virág, 
Csizmadia Lili és Kovács Adél.
Köszönet illeti a verseny gördülékeny lebonyolításában segédkező kollégákat, a humán és a művészeti munkaközösség tagjait, a 
tornatermet berendező 8. b-s fiúkat, a vendégek fogadásában közreműködő 7. osztályos ifjakat. Kora délutántól késő estig fáradhatatlanul 
konferált Horváth Tamás, Hegyi Franciska, osztotta az ajándékokat Vizdák Fanni. Hálás köszönet mindnyájuknak.
Sokunk összehangolt, önzetlen munkájának köszönhető, hogy egy szép,tartalmas, zenei élményekben gazdag délután emlékét vihette 
haza minden vendégünk otthonába.
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Elmondhatjuk ezt az Öveges iskoláról is, hiszen életükben 
állandóan jelen van a zene, akár úgy, hogy aktív művelői, akár úgy, 
hogy jártukban, keltükben, s a rendezvényeken fültanúivá válnak. 
Nemcsak az énekórák és az intézményen belüli rendszeres  zenei 
foglalkozások miatt, hanem az Öveges iskola falain belül zajló 
zeneiskolai oktatásnak köszönhetően is. A gyerekek, szülők igénye 
és az iskola vezetése, tantestülete minden évben egyre nagyobb és 
örömtelibb feladat elé állít bennünket, hisz a növendékek száma is 
évről évre nő, létszámuk ma már 40-45 fő körül mozog.
Az ebben résztvevő gyerekek tehát egyszerre iskolás diákok és 
zeneiskolás növendékek. Ez utóbbi keretén belül heti két tanórában 
tanulnak szolfézst, ami a hangszeres tanulmányaikhoz nyújt 
segítséget, ebben Vörös Istvánné, Judit néni vezetgeti őket. E 
mellett heti két alkalommal vehetnek részt az általuk választott 
hangszer rejtelmeibe bevezető egyéni órákon. Tulajdonképpen a 
zeneiskolában bármilyen hangszer tanulása lehetséges, 
amennyiben vállalni tudják a bejárást, de az Öveges iskola 
épületében is számos hangszert megismerhetnek. Klasszikus 
hegedűt Kostyál Ildikó, klasszikus furulyát Stépánné Simon Ágnes, 
népi furulyát és népi vonós hangszereket Horváth Károly, zongorát 
Faragó Zsuzsanna tanítanak.
Mint minden iskolában, nálunk is fontos, hogy növendékeink 
megmérettetéseken is részt vegyenek.

Zene itt is, ott is Ennek egyik fóruma a vizsga, amit évente kétszer, félévkor és év 
végén tesznek, a februári úgynevezett előjátszás, ahol minden kis 
növendék  eljátszhatja az általa legjobban elsajátított darabot 
színpadon, szülei, társai és a meghívott vendégek előtt. Számos 
növendékünk szerepel az Öveges iskola rendezvényein, 
karácsonyi műsoron, kiáll ítás megnyitókon, stb, de a 
legügyesebbek, legszorgalmasabbak a zeneiskola házi színpadán, 
vagy akár városi rendezvényeken is rendszeresen fellépnek. 
Ezek persze csak az objektíven mérhető, látható megnyilvánulásai 
annak, ami a zeneoktatásból következik, vagy abban jelen van. Ami 
talán még ennél is fontosabb, (mint az oktatás minden más 
területén is) az az, hogy ezen keresztül mihez juttatjuk el a 
gyerekeket, adunk-e általa a kezükbe, lelkükbe valamit, amivel 
akár felnőtt létükben is sáfárkodhatnak majd, vagy ami egy-egy 
nehéz pillanatban ablakot nyit egy olyan világra, ami átvezetheti 
őket a „nyugalom szigetére”. Hiszünk benne, hogy igen, ezt 
tesszük. Bár ez sok, gyakran nem könnyű munkát is igényel, de 
azok a növendékek, akik szívesen fektetnek ebbe energiát, időt, 
mindig elérnek oda, hogy maguk mesélik el, miféle örömöket 
élnek át a zene által. És a cél ez. 
Minden kisdiáknak, szülőnek, és mindkét intézménybe dolgozó 
kollegának köszönjük  a munkát, támogatást és reméljük, hogy ez 
a gyümölcsöző együttműködés még sokáig fogja színesíteni 
mindannyiunk életét. 

Faragó Zsuzsanna

Tóth Dorina hegedülZene az kell

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink napi rendszerességgel éljék 
át a mesehallgatás élményét. Ezt kiegészítve igyekszünk egyéb 
meseélményekhez is juttatni óvodásainkat. Óvodai programjaink 
(Mikulás, Gyermeknap) kapcsán az óvónénik által előadott 
mesékkel, történetekkel igyekszünk az óvodás élményeket 
színesebbé tenni. Évek óta lelkes látogatói vagyunk a Bábszínház 
és a Tarka-forgó előadásainak, hiszen a gyermekszínházaknak 
j e l en tős  s ze r epük  van  a  gye r mekek  neve lé sében , 
személyiségfejlődésében és a művészetre nevelésben.
A bábszínházi élmény komplex módon hat a gyermekekre. Egy-
egy megtekintett előadás különböző viselkedési mintákat közvetít, 
és a tanulság levonására sarkallja a gyermekeket.
A megjelenő vizuális illetve hangingerek sokasága befolyásolja a 
gyermekek érzelmeit és a szereplőkhöz való viszonyukat. A bábok 
és az esetenként csak jelzésértékű eszközök megmozgatják a 
gyermekek fantáziáját, így az előadások aktív részeseivé válnak.
Óvodásaink az első színházi élményüket többnyire a báb, illetve 
zenei előadások során szerzik.
A bábszínház látogatást azért is tartjuk fontosnak, mert fokozza a 
bábozási kedvüket az óvodai játékidőben, és segít kialakítani a 
gyermekek igényét a színházba járásra.
 A közösség szempontjából fontos a közös programra való 
készülődés, a felöltözés, a színházi szokások megismerése, a 
nézőként való viselkedés szabályainak elsajátítása.Óvodánkban k iemelt  szerepet tu la jdonítunk a mese 

fontosságának, hiszen a gyermekek képzeletvilága ebből épül. A 
mese önbizalmat ad, viselkedési normákat, értéket közvetít és 
fejleszti az önismeretet.

Sipos Tiborné
óvodapedagógus

Mese, báb, színház az óvodás korban

ISKOLAI HÍRMONDÓ



1111

Minden évben nagy lelkesedéssel készülünk a májusi 
gyermeknapra. Így történt ez 2013-ban is. Már hetekkel előbb 
tervezgettük milyen  programokkal tehetnénk emlékezetesé ezen 
napot. Vendégül hívtuk a leendő ovisokat a szüleikkel együtt, 
játszóházat szerveztünk, ügyességi feladatokat állítottunk össze, 
kötélugró volt óvodásunk tartott bemutatót.
Az igazi élményt mégis a „meglepetés vendégeink” okozták.
A gyermeknap alig kezdődött meg, amikor szirénázásra lettünk 
figyelmesek. Furcsán hangzik, de megérkezett az ovi udvarára egy 
rabszállító és egy rendőrségi autó két kutyás rendőrrel.
Nagyon színvonalas volt a bemutató. Láthattuk hogyan fogja el a 
kutya a szökevényeket, hogyan támad parancsra, hogy keresi meg 
a robbanószert, és milyen pontosan követi a gazdája parancsait. 
Megismerhettük hogyan rögzítik a nyomokat a rendőrök, és 
bemutatták az ujjlenyomat készítés technikáját.
Mivel a rendőrök által elfogott szabályszegő emberek szállítását 
csak tévében láthatjuk, nagy élmény volt, hogy élőben 
megnézhették a rabszállító autót kívül- belül.
Még egyszer köszönjük a rendőrségnek és a Büntetés Végrehajtási 
Intézetnek, hogy gyermekbarát alkalmazottai emlékezetes 
pillanatokkal ajándékoztak meg bennünket.

Azt szokták mondani, az óvodában ünnepről ünnepre élünk, s ez 
nálunk is így igaz. Az ünnepekhez hagyományok kapcsolódnak. 
Ezek ápolása közben, a felkészülés időszakát a várakozás öröme, az 
óvónők által biztosított változatos tevékenységek, tervezgetés 
teszi izgalmassá.
Óvodánk régi hagyománya, hogy csoportjainkban a tavaszi 
ünnepkör és advent idején meghívjuk az anyukákat, apukákat egy 
gyerekekkel közös alkotódélutánra. Gyereknapon a leendő 
ovisokat és szüleiket vonjuk be kézműves tevékenységeinkbe.
A gyermeknek fontos, hogy szeretteik részesei legyenek óvodai 
életüknek, örömmel tölti el őket hozzátartozójuk jelenléte. Az 
anyukák, apukák is belehelyezkedhetnek egy kicsit gyermekeik 
óvodai világába.
A jó hangulatú, beszélgetős, családias délutánok folyamán kedves 
játékok, szebbnél szebb ünnepi díszek készülnek, melyekkel az 
otthonukat díszíthetik az ünnepek alatt.
A legutóbbi karácsonyi játszóházban csinos kis zsákocskákat is 
töltögettünk illatos fahéjjal, naranccsal, amelyek aztán az iskolai 
adventi vásárban kerültek eladásra. A befolyt forintok a gyermekek 
játékkészletét gazdagították. Jó volt együtt készülni a karácsonyra.
A játszóházban sok esetben a régi kézműves mesterségek is 
megelevenednek. Ilyen a gyöngyfűzés, nemezelés, tojásdíszítés, 
berzselés, mézeskalács készítés. A közösen átélt élmények, a 
közös alkotás erősítik a gyermekben a közösséghez tartozás 
érzését, erősíti az érzelmi biztonságot.
Az alkotó tevékenységek során fejlődnek készségeik, képességeik, 
kreativitásuk kibontakozik. Ezért gondoljuk úgy, érdemes és 
szükséges ezt a hagyományunkat továbbra is rendszeresen és 
tudatosan beépíteni a nevelő munkánkba. Így hát továbbra is sok-
sok szeretettel várjuk gyermekeink családtagjait alkotó 
játszóházainkba.

Óvodai gyermeknap 2013-ban

 Novák Piroska
 tagóvoda-vezető

Tasi Zoltánné
óvodapedagógus

Alkotódélutánok az óvodában

Az alkotódélután
résztvevői

2013.02.18-án lehetőséget kaptunk arra, hogy sok más írni 
szerető társunkkal együtt felmehessünk Budapestre, hála a Séta 
programnak. Korán reggel indultunk busszal Zalaegerszegről, bár 
az oda utat még szinte mindenki alvással töltötte, ahogy kelt fel a 
nap, mi is szépen lassan ébredeztünk.
Mikor felértünk, az első állomás a parlament volt. Sok-sok érdekes 
dolgot hallottunk/láttunk. Megnéztük a Szent Koronát, az 
országalmát, a jogart és a kardot is. Emellett különlegesség volt az 
is, hogy az épület azon részét nézhettük meg, melyen az alsóház 
üléstermei is vannak. Láthattuk az ülésrendet és a termeket is. 
Miután körbejártuk az Országházat már ebédidő is lett, ezért 
beültünk a Zápor utcai Harapó Mókus vendéglőbe. A finom ebéd 
után, jóllakottan láttunk neki az MTVA székházának felfedezéséhez. 
Nagy élmény volt találkozni Bényi Ildikó műsorvezetővel, hiszen 
sokszor láthattuk már a tévéképernyőn. Végigjártuk a "hírek útját" a 
Newsroom-tól egészen az adásba kerülésig. Bejutottunk a 
stúdióba is, láthattuk a különböző műsorok díszleteit, és mi is 
kipróbálhattuk a Greenbox-os időjárás-jelentést. Készíthettünk 
fényképeket az óriás, plüss TV Macival, ezek a képek biztosan örök 
emlékek maradnak.
Remélem, hogy máskor is ellátogathatok hasonló helyekre. 
Nagyon jól éreztük magunkat a társaimmal, és köszönjük ezt a 
lehetőséget a szervezőknek, és tanárunknak, Domján Anita 
néninek.

Diákként a média világában

Farkas Vivien
8.a volt tanulója

Diákjaink a TV stúdiójában

A bennünket körülvevő digitális világban egyre fontosabbá válik, 
hogy képesek legyünk a számítógépek nyújtotta lehetőségek 
kihasználására. Az utóbbi évek slágertermékei, az okos telefonok 
és a tabletek egyre inkább a szórakozás felé terelik a figyelmet, az 
értő felhasználás pedig háttérbe szorul. 
Szerencsére egyre több gyer mek ismeri  fel ,  hogy a 
számítástechnika, az internet-használat nem pusztán igénytelen 
időtöltés, hanem hatalmas lehetőség, amelynek révén új 
ismeretekre tehetnek szert.
Ez volt a vezérfonala a 2013 őszén indult prezentációs szakkör 
indulásának. Tucatnyi hetedik és nyolcadik osztályos tanuló 
sajátította és sajátítja el a prezentáció elkészítésének fortélyait. A 
középiskolai és a felsőfokú tanulmányok során ma már 
mindennapos a bemutatók készítése, de az általános iskolákban 
sem számít ritkaságnak. 
A szakkör tagjai lelkes és kreatív tanulók, akik fogékonyak a 
számítástechnikai újdonságok iránt. A foglalkozásokon 
felfedezéseket teszünk a Power Point, a Gimp, a Pinnacle Studio és 
egyéb szoftverek világában.
Az elkészült digitális alkotásokat kiállítás keretében mutatjuk be az 
iskola tanulóinak.

Prezentációs szakkör

Kocsis Csaba
könyvtáros

ISKOLAI HÍRMONDÓ
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Osztálytársaimmal már nagyon vártuk a nyári szünidőt. A vakáció 
első napján Anita és Petra nénivel elutaztunk három napra az 
Őrségbe.
 Vonattal érkeztünk Őriszentpéterre. Útközben szépséges tájakon 
haladtunk át, de legjobban az alagút tetszett az osztálynak. 
Szállásunk Szalafőn volt. Sok dolgot tanultunk Zsolt bácsitól, a 
vendéglátónktól. Megmutatta a környéket, bemutatta növény- és 
állatvilágát. Megtanított bennünket légpuskával és íjjal lőni. Sokat 
túráztunk. Felkerestük a híres Pityerszeri Falumúzeumot, ahol 
eredeti helyén láthatóak a népi építészet emlékei.
 Megismerkedtünk a tökmagolaj sajtolás technikájával és a mézes 
pálinka készítés rejtelmeivel. Láttunk egy eredeti jégvermet, és 
egy nagyon szép Életfát. Izgalmas volt az éjszakai bátorságpróba 
is. Sokat játszottunk, fociztunk, vetélkedtünk. Élveztük a tekézést, 
izgatottan vártuk, hogy végül ki nyeri a versenyt.
Nagyon jól éreztem magam. Élményekkel telve, jókedvvel 
érkeztünk haza. Aki friss levegőre, szép környezetre vágyik, annak 
szívesen ajánlom, hogy induljon el az Őrségbe túrázni!

„A gyülekező az iskola előtt volt. Amikor mindenki megérkezett, 
elindultunk Balatongyörök felé. Megérkezéskor Dezső bácsi és 
Attila bácsi irányításával elfoglalhattuk a szobáinkat és félórán belül 
kipakoltuk a dolgainkat. Mire mindenki végzett, mehettünk is 
ebédelni. Rövid megbeszélés után elbicikliztünk a strandra. A 
móka kedvéért  a fiúk és a lányok is béreltek vízibiciklit és 
megkezdődött a „csata”. Az ütközet után, ami döntetlenre 
végződött, még sétáltunk egy kicsit a parton, aztán elindultunk 
vissza a táborba. Este a vacsora után számháborúztunk, majd az 
első esti  szokásos program következett, az egymás szobájába való 
átmászkálás. Ennek aztán Attila bácsi vetett véget, bezárta a fiúkat 
a szobájukba, így aztán mindenki elaludt.
Másnap a Badacsonyt másztuk meg, aminek a tetejéről csodálatos 
volt a kilátás. A következő nap a Zala-torkolathoz kerekeztünk, 
délután pedig Keszthely belvárosában kaptunk szabadidőt, amit 
fagyizással és ajándékvásárlással töltöttünk. 
Az utolsó nap hamar elérkezett, igyekeztünk még kihasználni a jó 
időt, strandoltunk, játszottunk. Sajnos aztán pakolni kellett, hiszen 
minden jónak vége szakad egyszer. 
Nagyon jól éreztük magunkat az idén is, köszönjünk Dezső 
bácsiéknak ezt a néhány szép, élményekben gazdag napot!!”

„A hatodik osztály végén újra Fonyódra mentünk táborozni, hiszen 
az előző nyáron annyira megtetszett nekünk ez a hely.
Reggel indultunk, hogy ebédre odaérjünk a gimnáziumba, a hol a 
szállásunk volt. A kipakolás és a finom ebéd után lementünk a 
partra. A víz még nem volt túl meleg, ezért csak kevesen fürödtek. 
Következő nap a közelben levő fakilátóhoz tettünk egy túrát. 
Csodálatos panoráma nyílt a Balatonra, különösen az északi partra. 
A túra után jól esett strandolni, hiszen elfáradtunk a hőségben. 
Vidáman lubickoltunk, játszottunk a vízben, ami már melegebb volt.
A harmadik nap áthajóztunk a túlsó partra, és Teréz néni 
vezetésével megmásztuk a Badacsonyt. A hegymászás kimerítő 
volt a nagy melegben, de a látvány miatt, ami hegytetőről a 
szemünk elé tárult, megérte. Ebédet egy hangulatos vendéglőben 
kaptunk. 
Estefelé elsétáltunk egy közelben lévő kis dombra, ahonnan 
megcsodáltuk a naplementét. Vacsora után hatalmas számháborút 
vívtunk. Ezen a napon mindnyájan elfáradtunk, de este még sokáig 
beszélgettünk az élményeinkről.
Sajnos a következő már az utolsó napunk volt, így délelőtt 
igyekeztünk még kihasználni az időt a strandon. Fürödtünk, 
játszottunk, búcsúztunk a Balatontól. Remélem csak egy évre!!! 
Ebéd után pakoltunk, takarítottunk, és indultunk haza. Köszönjük 
Teréz néninek a szép napokat!! ”

Osztálykirándulás Szalafőn

Vonyó Bence  6.a Kirándulás Szalafőn

Hurrá, nyár van! Táborozunk!
Részletek a diákok beszámolóiból

Kovács Adél, Laki Szimonetta, Vaski Eszter  8.a

Hegyi Franciska  7.b

2013 nyarán már ötödik alkalommal volt egyházzenei tábor Standi 
Gyuláné Mariann néni vezetésével. Én is már negyedszerre voltam 
táborlakó. A jó társaság, a rengeteg élmény és az érdekes 
programok miatt szeretek részt venni a tábor életében.
Most is a salomvári iskolában volt a szálláshelyünk. Hétfőn este 
gyülekeztünk. Örömmel üdvözöltük egymást a régi táborozókkal, 
ismerkedtünk az újakkal. Hagyományosan négy csoportba 
osztottak bennünket. A csapat tagjai együtt versenyeztek a hét 
folyamán. Délelőttönként énekeltünk, új énekeket, imákat 
tanultunk. Minden délután, este valamilyen színes program várt 
ránk. Kultúresten bemutatkoztunk, vetélkedtünk, Gyula bácsi által 
szervezett sportversenyen viaskodtunk. Kézműves foglalkozáson 
fűzfavesszőből készítettünk szép díszeket. Volt éjszakai 
bátorságpróba, hangháború, fociverseny. Túráztunk a környéken. 
Az egyik napot a zalaegerszegi termálfürdőben töltöttük. Jól 
szórakoztunk és sok új dolgot tanultunk a héten. Az utolsó este 
tábortüzet raktunk. Mariann néni kihirdette a nyertes  csapatot és 
megünnepeltük a tábor 5. születésnapját. Utolsó nap szentmisével 
zártuk a tábort a salomvári templomban. Stróber László 
apátplébános úr megáldott és a hazaútra bocsátott minket.
Nagyon jól éreztem magam. Már alig várom, hogy jövőre újra 
mehessek a táborba.

Vonyó Bence  6.a

Egyházzenei tábor

Nyári táborban
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Napjainkban ismét egyre nagyobb figyelem fordul a testedzés felé. 
A mozgáshiány számtalan betegség forrása lehet. Az új 
köznevelési törvény a mindennapos testnevelés bevezetésével 
ezen a helyzeten kíván változtatni, hiszen nevelésünk legfontosabb 
célja, hogy a gyerekek testileg és szellemileg egészséges, 
harmonikusan képzett emberekké váljanak. 
Iskolánkban évek óta kiemelt feladatként szerepel a sport és a 
mozgás fejlesztése. Ehhez nyújt jó lehetőséget számunkra a 
zalaegerszegi városi uszoda, ahol az első osztály második félévétől 
kezdődően a negyedik osztály végéig tanulnak úszni diákjaink.
Az úszás oktatását hosszú évek óta Horváth Csaba, a Zalaegerszegi 
Úszóklub vezetőedzője végzi. Sikeres munkájának eredménye-
ként Betlehem Dávid, iskolánk tanulója országos és nemzetközi 
versenyeken ér el sikeres helyezéseket.

A 2012-es nyári olimpiai játékok résztvevője, iskolánk volt 
tanulója.
A Zalai Hírlap a sok éves hagyománynak megfelelően ebben az 
esztendőben is megválasztotta az év legjobb zalai sportolóit. 2013 
legjobb zalai női sportolója Szekeres Dorina úszó lett.

Úszásoktatás az Övegesben

Mánfay Erzsébet
tanítónő

Szekeres Dorina

Intézményünkben a sportéletnek régi hagyományai vannak. 
Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez gyalogtúrákat bel- 
és külföldön egyaránt. Tavasszal emlékezetes kirándulás résztvevői 
voltunk a varázslatos Északi-Bakonyban, ahol megmásztuk a 
Bakony legmagasabb csúcsát, a Kőris-hegyet (709 méter). 
Decemberben adventi kiránduláson vettünk részt a karácsonyt 
váró, ünnepi díszbe öltöztetett Bécs városában. Folytattuk 
h a g y o m á n y o s  e g y n a p o s  s í e l é s e i n k e t  We i n e b e n e 
síparadicsomában. Nyár elején egyhetes focidélelőttön vehettek 
részt labdarúgóink. A táborban tanulóink a sok foci mellett 
f ü r dőzésen ,  s ze l l em i  é s  ügyes ség i  ve t é lkedőkön , 
számháborúzásban élvezhették a hirtelen jött nyári vakációt. 
Minden korosztályban van focicsapatunk, az óvodásoktól a 
hetedik-nyolcadik osztályosokig. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
Bozsik Iskolai Programjában szerepelnek csapataink. Örömteli, 
hogy évről évre egyre több lány választja kedvenc labdajátékának a 
labdarúgást. Az idei tanévben már van alsós lány labdarúgó 
csapatunk is. 
Intézményünk tanulói adják a helyi Andráshida LSC jelenleg NB.III. 
labdarúgócsapatának utánpótlás bázisát. Csapataink rendszeresen 
r ész t  vesznek  az  MLSZ Bozs ik  Egyesü le t i  P r ogram 
labdarúgótornáin és rendezvényein. 
Az iskola sportköre az év folyamán hét labdarúgótornát szervezett. 
Sikeresen rendeztük meg a lányok hetedik-nyolcadik osztályos 
megyei diákolimpiai döntőjét. A hagyományos novemberi ötödik-
hatodik osztályos torna keretében emlékeztünk meg elhunyt 
kollégánkról: Bozó Tamás tanár úrról, iskolánk legendás 
testnevelőjéről.
Korosztályos labdarúgó csapataink az év folyamán nyolc tornán 
diadalmaskodtak. A legnépszerűbb szellemi sportjátékban, a 
sakkban is remek eredményeket értek el tanulóink. Iskolai 
rendezvényeken nagy sikereket aratnak kötélugróink. Úszóink 
közül Betlehem Dávid szerepelt a legeredményesebben, országos 
és nemzetközi versenyeken ért el értékes helyezéseket.

A capoeira egy brazil harcművészeti játék, melyet a 16. században 
a rabszolgák alakítottak ki. Fürge, trükkös mozdulatok jellemzik; 
gyakran közel a földhöz, vagy kézen-/fejen-állva művelik, mindig 
zenére. Egyes verzióiban sok akrobatikus elem található.
A capoeira szónak számos jelentése létezik, ezek egyike a Brazília 
belsejében található erdős területekre utal, feltehetőleg azokra a 
helyekre, ahol a szökött rabszolgák próbáltak elrejtőzni.
Az Afro Ritmo csoport számos országban megtalálható 
(Brazíliában, Kolumbiában, Németországban, Ausztriában és 
Magyarországon) Mestre Gil és tanítványai vezetésével.
Edzéseinken a capoeira mellett brazil táncokkal (samba, maculele, 
afro), a capoeira hangszereivel és dalaival, valamint a portugál 
nyelv alapjaival is megismerkedhetsz.
Edzéseinkhez folyamatosan lehet csatlakozni, a kezdőkkel külön 
foglalkozunk amíg elsajátítják az alapokat.
A capoeira évtizedek óta világhódító útját járja, így jutott el 
Zalaegerszegre is, immáron 4 éve. Az edzések Contra Mestre 
Marcelo vezetésével zajlanak. A 2013/14 -es tanévtől kezdve az 
andráshidai gyerekeknek is lehetőségük nyílik arra, hogy 
megismerkedhessenek a capoeira sokszínű világával.

Capoeira Andráshidán

Sportéletünk 2013-ban

Varró Dezső
tanár

           Laukó Zsófia Alinka
     Instrutora Sereia – az andráshidai csoport vezetője

A sikeres
leány foci csapatunk

Mozdulj sportverseny

Tehetséges sakkozóink
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Az iskola könyvtára egyben közművelődési könyvtár is, amely az 
itt élőket igyekszik ellátni könyvekkel és kulturális programokkal. 
Állományunk nagy részét gyermekkönyvek teszik ki, de az 
idősebb korosztály is talál magának változatos olvasnivalót. 
Könyvtárunk esztétikus környezetben várja az olvasókat. A 
könyvek kölcsönzésén túl lehetőség van filmek kölcsönzésére és 
mult imédiás számítógépek használatára is.  Népszerű 
szolgáltatásunk az iskolai fényképtár, amely 2001 óta gyűjti – több 
ezres nagyságrendben – az intézménnyel kapcsolatos digitális 
felvételeket. 
A könyvtár keretében működik az iskolai média csoport és  a 
prezentációs szakkör. Októbertől kezdődtek a könyvbarát szakkör 
foglalkozásai a negyedikesek számára, amelyben a diákok a 
könyvek világával ismerkednek és lehetőségük nyíl ik 
könyvbemutatók keretében megosztani olvasmány élményeiket.
Könyvtárunk jelentős bábgyűjteménnyel rendelkezik. Népszerű a 
kisiskolások körében a bábszakkör, ahol a gyerekek megtanulják a 
bábozás alapismereteit. A tanultakat mese előadásokon mutatják 
be társaiknak.

Kocsis Csaba, Szücs Lászlóné
könyvtárosok

Könyvtár

Az olvasóteremben délelőtt nyelvi órák folynak, délután pedig 
számtalan rendezvény várja az érdeklődőket. Az elmúlt évben volt 
itt író-olvasó találkozó Máté Angival és Boldizsár Ildikóval, 
vendégül láttuk Takács Mari i l lusztrátort. A gyerekek 
bábelőadásokon, hangszeres bemutatókon tapsolhattak az 
előadóknak. Az olvasóterem adott helyszínt a mesemondó 
versenynek, a szavalóversenynek, a Tavaszi Zsongás című 
népdalos találkozónak és sok-sok egyéb vetélkedőnek.
A legörvendetesebb azonban az, hogy változatlanul nagy az 
érdeklődés a könyvek iránt, az iskola tanulóinak többsége 
rendszeresen látogatja a könyvtárat, és kölcsönöz az állományból. 
Mi is valljuk a Jonatán Könyvmolyképző jelmondatát: Aki 
szórakozásból olvas, megelőzi kortársait!
A könyvtárral kapcsolatos egyéb információk az alábbi internetes 
címen találhatók: www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu

Könyveket böngésző olvasók

Könyvbarát szakkör Bábosok

ISKOLAI HÍRMONDÓ

A 2013. szeptember 1-jén életbelépő új törvényi változások 
bevezetésével lehetőségünk nyílt  tantestületünk létszámának 
növelésére.
Két új pedagógus, Makovecz Tamásné, Ildikó, tanító és Kolozsi-
Gángó Ildikó, szaktanár tért vissza hozzánk, s állhatnak újból a 
katedrára az Öveges iskolában.
S miért szerepel a címben a visszatérők szó?
Makovecz Tamásné 1993-tól 2008-ig szabadidő-szervezőként, 
majd tanítóként 15 évig  tevékenykedett iskolánkban. Öt évet 
máshol, más területen töltött, igaz ott is gyerekekkel foglalkozott, 
csak kisebbekkel, az egyik bölcsődét vezette. Novembertől 
intézményvezető-helyettesként visszatért iskolánkba, immár 
ketten segítjük az intézményvezető, Domján István munkáját. 
Emellett  a 2.b osztályban környezetismeretet tanít, valamint 
napközis feladatot is ellát.
Volt tanítványunk, Kolozsi-Gángó Ildikó itt végezte tanítási 
gyakorlatát, majd Vasváron tanított 8 évig. Novembertől ő is 
visszatért, immáron gyakorlott tanárként.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

A visszatérők, avagy új pedagógusok a tantestületben

A visszatérő - Gángó Ildikó

Novembertől ő is visszatért, immáron gyakorlott tanárként. Jelenleg az 5.a osztályban történelmet tanít, vezeti az 5. évfolyamos napközis 
csoportot, továbbá a diákönkormányzat munkáját segíti.
Egy közös kép a volt tanítvánnyal, melyet mindketten őrzünk: Ő diákként a farsangi jelmezes felvonuláson, én pedig kezdő 
igazgatóhelyettesként a felvonuló tanulókat terelgetem.
Egy közös kép kollégámmal és régi osztályunkkal, melyet szintén mindketten őrzünk.
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Pendli Eszter:
  Kedves Gellért!
Az Öveges a legjobb iskola a világon. Ezért Neked is ajánlom. A 
tanárok kedvesek. Vicces sportversenyek is vannak. Kedvelem 
ezt az iskolát. Nagy a tornaterem, nagy az udvar és ebédre is 
finomat adnak… jó ez az iskola. Remélem, ezt választod.
Szeretettel: Eszti

Németi Gábor:
  Kedves leendő első osztályosok!
Nagyon ajánlom Nektek ezt az iskolát. Hogy miért? Nagyon jó 
ez a közösség, kedvesek a tanárok, jók a szakkörök.
Szerettek sakkozni, focizni, capoeirázni vagy sok más ehhez 
hasonló dolgot csinálni? Akkor itt az idő, ne habozzatok! Van egy 
nagy tornaterme az iskolának, ahol jó tornaóráitok lesznek, 
szépek az osztálytermek is, szépen ki vannak dekorálva. No és 
ott van a hatalmas udvar, jókat tudtok fogócskázni vagy 
bújócskázni. Remélem, hogy megtetszett ez az iskola, és hogy 
ide fogsz járni.
Szeretettel: Németi Gábor, az iskola tanulója

Berki Barbara:
  Kedves leendő elsősök!
Szeretném ajánlani Nektek az Öveges József iskolát. Itt 
garantáltan nem fogsz unatkozni. Ebben az iskolában nemcsak jó 
barátokra, hanem kedves tanárokra is számíthatsz. Ráadásul 
nagyon jó szakkörök is vannak, biztos vagyok benne, hogy Te is 
találsz egy-kettőt magadnak.
Várlak Titeket sok-sok szeretettel: Berki Barbara

Fábián Anna:
  Gyere az Öveges József Általános Iskolába, mert itt játék a 
tanulás! Aranyos, kedves tanárok tanítanak. Ha ide jársz, 
szakkörökre iratkozhatsz be, ahol még több dolgot 
megtanulhatsz. A tesi órák viccesek, a magyar órákon érdekes 
olvasmányokat olvashatsz. Felléphetsz karácsonyi műsorokon. 
Vannak olyan napok, például a gyermeknap, amikor egész nap 
műsorok, koncertek vannak, és sokat lehet játszani. Ezekért 
gyere ebbe az iskolába!
Szeretettel: Fábián Anna

Pócsik Karina:
  Kedves Szülők!
Nagyon ajánlom Önöknek az Öveges iskolát, mert családias a 
környezet és nagyon jó programok szoktak lenni itt. A 
szüleimmel mi is sokat gondolkodtunk az iskolaválasztáson. Én 
már negyedik éve járok ide, és nagyon szeretek itt lenni. Azt 
szeretném, ha ide járna az Önök gyermeke is.
Tisztelettel: Pócsik Karina

Hollósi Angéla:
Gyertek velem! Körbe vezetlek Bennetek az iskolánkban.
Ahogy belépsz az ajtón, megláthatod a portát. Itt búcsúzhatsz el 
a szüleidtől. Amikor véget ért a tanítás, itt várnak majd Rád, 
hogy hazavigyenek.
Jobbra a tanári és az orvosi szobák, valamint az igazgatói iroda. 
Oda általában akkor kerülsz, ha nagyon jó vagy nagyon rossz 
voltál.
A porta mellett balra az első ajtó a táncteremhez vezet. Itt 
táncolhatsz, mozoghatsz kedvedre.
A második ajtóval a technika terembe jutsz. Itt fúrhatsz, 
faraghatsz. A kezedre vigyázz!
De most menjünk beljebb! Az egyes teremben négy óra után 
várhatod a szüleidet.
Ezután jön egy ajtó, amin nagy betűkkel az áll: Olvasóterem.
A következő ajtó a könyvtár bejárata, ahol a könyvtárosok 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A tantermekben délelőttönként szorgos munka folyik.

• Harangrojt Gyermek Hagyományőrző csoport
• Színjátszó szakkör
• Bábszakkör
• Grafika
• ÖKO szakkör
• Kötélugrás
• Néptánc
• Akrobatikus rock&roll
• zeneiskola: szolfézs, klasszikus hegedű és furulya, zongora,
    gitár, népi hangszerek tanulása
• futball
• leány labdarúgás
• Capoeira
• Korcsolyázás
• Úszás
• Sakk
• Zenebölcsi
• Énekkar, népdaléneklő csoportok
• Hip-hop
• tantárgyi tehetséggondozó szakkörök
• média szakkör
• könyvbarát szakkör

• Újévköszöntő
• A doni áttörésre emlékeztünk
• Ovis délután
• Kultúra napja
• Andráshidai utcafarsang
• Ovis szombat
• Alapítványi bál
• Farsang
• Kiszejárás – téltemetés
• Farsang Kupa labdarúgó torna
• Nyílt nap a leendő 1. osztályos tanító nénik óráin
• Dr. Veress András püspök látogatása
• Nőnapi megemlékezés (iskolában, idősek  otthonában)
• Emlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc
 hőseire (iskolában, Csillag szobornál)
• Víz világnapja – kiállítás és megemlékezés
• Környezetvédelmi akció Andráshidán, Vorhotán,
 Erzsébethegyen
• Könyvtári Internet Fiesta
• „Föld Napja” megemlékezés, „Csodálatos
 természet” fotókiállítás
• Idegennyelvi ki mit tud
• „Szent György-napi sárkányröptetés” 
• Májusfaállítás az iskolaudvaron
• Tavaszi zsongás népdaléneklési verseny
• Húsvéti forgatag
• Nemzedékek Kézfogása Jótékonysági Gála
• Májusfa kitáncolása
• Zeneiskolás diákjaink hangversenye
• Gyermeknap
• Ballagás, tanévzáró ünnepély
• Szent Iván-éji vígasság
• tanévnyitó ünnepély
• Könyvtári író olvasó találkozó Boldizsár Ildikóval
• Zenei világnap – zenei körutazás a Kárpát- medencében
• Állatok világnapja – városi rendezvény az iskolában
• Szüreti fesztivál
• Megemlékezés az aradi vértanúkra
• Öveges-hét programsorozat
• Megemlékezés az 1956-os forradalom és
 szabadságharc  hőseire
• Országismereti vetélkedő angol és német nyelven
• Adventi gyertyagyújtások
• Mikulás
• Adventi vásár
• Lucázás
• Karácsonyi ünnep (iskolában és a településrészi 
 nagy karácsonyfánál)

Az év rendezvényei: GYERE AZ ÖVEGESBE!

Ajánlások a 4. a osztályból
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Heti rendszerességgel működő
gyermekprogramjaink:
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