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Tisztelt Olvasó! Köszöntõ

ISKOLAI HÍRMONDÓ

A Zalaegerszegi Öveges József Általános 
Iskola Hírmondójának olvasójaként 
köszöntöm Önt!

Immár 10. alkalommal vehetjük kézbe az 
intézményünket bemutató, évente egyszer 
megjelenő kiadványt.

Kísérletet teszünk arra, hogy csokorba 
gyűjtsük az elmúlt év - iskolánkban történt - 
eseményeit .  A 2014-es év sok-sok 
programban, rendezvényben bővelkedett. 
Ezek közül is kiemelkedett az andráshidai 
iskola fennállása 130. évfordulójának 

megünneplése. Az elmúlt több mint egy évszázadban az oktatás-nevelés 
intézménye egybeforrt a település életével, mindennapjaival, igazi 
helyszínévé vált a helyi közösségek életének. Olyan oktatási-kulturális 
centrummá lettünk, ahol egyaránt megtalálja a neki megfelelőt minden 
korosztály, legyen akár kicsi gyermek, óvodás, iskolás, fiatal vagy 
idősebb felnőtt.

Igyekszünk arra törekedni, hogy a települési intézmények: a 
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola, a Zalaegerszegi 
Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája és a Zalaegerszegi 
Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára programjait 
összehangolva, egymást segítve szolgáljuk ki a helyi és környékbeli 
családok, közösségek igényeit.

Az iskola munkájára visszatekintve az elmúlt évet is a sokszínűség, 
sokféleség jellemezte. Az intézmény nevelő-oktató munkájából fakadó 
feladataink mellett jelentős hangsúlyt kaptak a hagyományőrző 
tevékenységeink, programjaink.  Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
21. alkalommal rendezhettük meg a nagy hagyományokkal rendelkező 
alapítványi bálunkat. Gyermekeink sok tanulmányi és sportversenyen, 
vetélkedőn mutatták meg tehetségüket, felkészültségüket, s értek el 
kiemelkedő eredményeket. Büszkék vagyunk azokra a nyolcadikos 
tanulóinkra, akik sikeresen nyelvvizsgáztak a tanév végén angol 
nyelvből. A legkiválóbb végzős diákjainkat Öveges-emlékéremmel, 
Díszoklevéllel, Jó Sportoló Díjjal jutalmaztuk.

Az elmúlt évek kiemelkedő környezettudatos munkájának 
eredményeként I. helyezést értünk el a „Virágos Zalaegerszegért” 
pályázaton, s elnyertük az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
kitüntetését a „2014. évi Virágos Magyarországért” országos 
környezetszépítő versenyben nyújtott kiemelkedő teljesítményért. 

Tovább folytattuk a karitatív tevékenységünket, amelynek keretében 
több, bajba került családot segítettünk.

A sikeres pedagógiai munkánk nem valósulhatott volna meg az 
„övegesi közösség”: a lelkiismeretes pedagógusok áldozatos munkája, 
a szülői közösség, a Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány 
támogatóinak és szponzorainak hathatós segítsége nélkül.
Külön köszönet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata segítő 
támogatásáért.

Tisztelettel kérem Önöket, az idei évben is segítsék mindennapi 
munkánkat. Balaicz Zoltán 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestereDomján István
a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 

intézményvezetője

Tisztelt Olvasó!
Kedves Gyerekek, Szülők, Pedagógusok!

Andráshida közösségi életében meg-
határozó szerepe van az Öveges József 
Általános Iskolának és a helyi óvodának.

Ezekben az intézményekben tanulnak 
meg gyermekeink írni, olvasni, számolni. 
Itt ismerkednek meg nemzeti kultúránk, 
történelmünk alapjaival. Az itt folyó magas 
színvonalú munka adja az alapokat, 
amelyekre későbbi tanulmányaik, mun-
kájuk során építkezhetnek. A jó iskola több, 

mint oktatási hely. Közösség kovácsoló tér, ahol az ember életre szólóan 
szerez barátokat, itt érik az első sikerek, kudarcok, itt tanulja meg, hogy 
tetteinek következményei vannak. Itt szereti meg a sportot, itt alakulnak 
ki érdeklődési területei. A család után ez életünk legfontosabb színtere.

Ezért fontos minden közösség számára, hogy milyen környezetben, 
milyen emberek, oktatók keze alatt válik emberré a következő 
nemzedék.

Az óvoda és az Öveges József Általános Iskola nevelőtestülete 
érdemi válaszokat ad korunk kihívásaira. Itt egybeszövődik a múlt 
tisztelete a jövő kihívásaira való felkészítéssel, a hagyományok ápolása 
a modern tudományok ismeretével. Mindeközben az intézmény 
megőrzi emberléptékét, ahol ismerik egymást szülők, tanárok és 
diákok.

Andráshidán az iskola és az óvoda köré szerveződnek közösségi 
rendezvényeink, az iskola biztosít helyet civil szervezeteink 
rendezvényeinek.

Ezért is fontos, hogy ezen kiadvány segítségével a szülők, a gyerekek, 
az itt és a társközségekben élők egyaránt betekintést nyerhessenek az 
iskola szakmai munkájába, eredményeibe.

A pedagógus kollégáknak eredményes, sikert hozó munkát kívánok!

Sümegi László
önkormányzati képviselő

Szeretettel köszöntöm a Zalaegerszegi 
Ö v e g e s  J ó z s e f  Á l t a l á n o s  I s k o l a 
Hírmondójának minden Olvasóját , 
Tanároka t ,  Diákokat ,  Szülőke t  és 
Gyermekeket!

A hagyományokhoz hűen idén is 
visszapillantunk az elmúlt év főbb 
eseményeire, az iskola életének fontos és 
feledhetetlen pillanataira.

Andráshidát,  Zalaegerszeg egyik 
leggazdagabb történeti és kulturális 
hagyományokkal rendelkező település-

részét mindig is a példaértékű közösségi élet, a kiváló együttműködés és 
az áldozatos tenni akarás jellemezte. A helyi almamáter kiváló 
pedagógusai - a kötelező tananyag mellett - a hagyományok, a 
népszokások ápolására, a szellemi és kulturális örökségünk, a 
körülöttünk lévő világ, közvetlen környezetünk ismeretére és 
szeretetére is kiemelt figyelmet fordítanak.

Számos eseménnyel, csak párat a teljesség igénye nélkül kiragadva - 
az iskola udvarának takarítása, fák ültetése, papírgyűjtés- vesznek részt 
Zalaegerszeg ÖKO város programjában. A jótékonysági „adventi 
vásár”, a karitatív rendezvények, a bajba jutott családok segítése, a    
Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány tevékenysége, a tavaly a 
Virágos Zalaegerszegért pályázaton elnyert I. helyezés mind jól 
példázza az andráshidai lokálpatrióta közösség összefogását. A 
fejlesztések, a felújítások támogatása, a mozgás szeretetére nevelés, a 
hangulatos túrák, kirándulások szervezése, a nevelés- oktatás tárgyi 
feltételeinek javítása a szülők és az iskola közös célja.

A helyi és a környékbeli óvodákkal kialakított jó kapcsolat, egymás 
rendezvényeinek, programjainak látogatása, a legkisebbek ünnepi 
hagyományokra, népszokásokra tanítása szintén része az Öveges 
Általános Iskola mindennapjainak. 

A tavaly fennállásának 130. évfordulóját ünneplő intézményben a 
kötelező tanórákon kívül számos nyelvi, sport, zenei és kreatív 
foglalkozáson, szakkörön vehetnek részt a tanulók. Az Öveges-
emlékérem és a Jó Sportoló Díj kiemelkedő tanulmányi eredményekre, 
példamutató magatartásra, szorgalomra és kiváló sporteredményekre 
ösztönzi a diákokat. 

„ A lélek is csak úgy emelkedik. A józanság tisztább világhoz, Ha a 
tudományok és isméretek. Tárából gazdag zsákmányt gyűjt 
magának...”

A költő, Berzsenyi Dániel gondolatait méltán érezhetjük 
magunkénak, mondanivalója örökérvényű tartalmat rej t . 
A tanulás, a diákok tehetségének, képességeinek és adottságainak 
kibontakoztatása, ismereteik széleskörű bővítése az Öveges Általános 
Iskola elhivatott közösségének missziója.

E nemes feladathoz kívánok az intézmény munkatársainak, a 
tanároknak és a diákoknak az eddigiekhez hasonló sikereket, 
kiemelkedő eredményeket és jó egészséget!
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Dr. Pardavi Andorné főtanácsos, a tanulók Jutka nénije, magyar és 
történelem szakos kollégánk, a felsős humán munkaközösség vezetője 
2014. december 15-én nyugdíjba vonult.

Érettségi után első munkahelye a Vaspöri 
Általános Iskolában volt, ahol képesítés nélküli 
nevelőként helyezkedett el. Pályafutása magától 
értetődőnek tűnt, hiszen családjában apai ágon 
dédapjáig bezárólag mindenki zalai tanító volt. 
Közben 1975-től a Pécsi Tanárképző Főiskola 
levelező tagozatán tanult tovább, ahol 1979-ben 
magyar-történelem szakos általános iskolai tanári 
diplomát szerzett.  Az iskolakörzetesítést 
követően 1978-ban a Zalalövői Általános Iskolába 
került, ahol szaktanárként, osztályfőnökként, 
csapat-vezetőként tevékenykedett.

1985 augusztusától dolgozott nálunk, a 
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolában. 
Sok éven keresztül osztályfőnöki és szaktanári 
munkája mellett vezette a felsős humán 
munkaközösséget. 2007 szeptemberétől 2008 
januárjáig a felső tagozat vezetőjeként segítette a 
megbízott igazgatói, iskolavezetői munkámat.  A 
minőségirányítási csoport tagjaként aktívan részt 
vett az intézmény minőségirányítási munkájában.  
Tudását  továbbképzéseken gyarapítot ta, 
igyekezett minden feladatát lelkiismeretesen 
ellátni. Mindig, mindenhol ott volt, évnyitótól 
évzáróig, beiskolázástól ballagásig.

Az oktatásban eltöltött évtizedek során a tanítás 
mellett fontos volt számára az emberi kapcsolatok 
ápolása, a gyermeki és a felnőtt közösség 
formálása. Kiemelt figyelemmel kísérte a rábízott 
gyermekek személyiségének és sorsának 
alakulását. Tanítványai rendszeresen sikeresen 
szerepeltek különböző városi és megyei 
versenyeken. Az iskolában folyó tevékenységet 
közösségi munkának tekintette.  Sokféle módon 
törekedett élményt nyújtóvá tenni a gyermekek 
számára az iskolában eltöltött éveket. Rendszeresen szervezett nyári 
táborokat, osztálykirándulásokat, kerékpártúrákat tanítványainak.

Kreativitása, ötletei színesítették iskolánk oktató-nevelő munkáját. 
Legutóbbi kiemelkedő tevékenysége a „Hallottad-e hírét…?”

DR. PARDAVI ANDORNÉ, A TANULÓK JUTKA NÉNIJE NYUGDÍJBA VONULT

helytörténeti séta, amely első alkalommal Zalaegerszeg, második 
alkalommal Andráshida történetével, műemlékeivel ismertette meg 

iskolánk tanulóit. (A zalaegerszegi helytörténeti 
séta anyaga az Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft honlapján a Szolgáltatói kosár 
a d a t b á z i s á b a n  m e g t a l á l h a t ó ,  m i n t  „ J ó 
gyakorlatok”. )

Vaspörben, Zalalövőn és Zalaegerszeg 
andráshidai városrészében, bárhol is tanított, 
fontosnak tartotta a közéleti szerepvállalást. 
Kulturális események, vetélkedők, farsangi bálok, 
időseknek szóló programok, szüreti felvonulások 
szervezését bonyolította.

Iskolánk 125 éves évfordulójára kiadott 
évkönyvünk készítésekor a szerkesztő csapat 
egyik tagjaként és lektoraként közreműködött.

Társadalmi megbízatásként 1999-2008 között a 
Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány 
kuratóriumi tagjaként segítette az alapítvány 
munkáját. Az alapítvány létrehozása óta 1992-től 
hagyományt teremtve, minden évben több 
hónapon át napi rendszerességgel tanította be a 
nyolcadik évfolyam tanulóinak a nyitótáncot.

Munkáját a következő kitüntetésekkel ismerték, 
ismertük el: 1991-ben miniszteri dicséretet, 2005-
ben tanácsosi címet, 2007-ben főtanácsosi címet, 
2014-ben pedig az  Emberi  Erőforrások 
Min i sz t é r i umá tó l  k i eme lkedő  s zakma i 
tevékenysége elismeréseként oklevelet kapott.

Tanítványai nevelését-oktatását pályája során 
k iemelkedő  odaadássa l  szo lgá l ta  mind 
osz tá ly főnökként ,  mind  szak tanárkén t .  
Tantestületünk meghatározó egyénisége volt, 
példaképet jelentett kollégáink számára. 
Társadalmi szerepvállalása, a közösség életében 
vállalt tevékenységei példaértékűek. A szülőkkel 
mindig kiváló partneri viszonyt alakított ki.

Kedves Jutka! Sokat tanultunk Tőled, 
emberséget, bölcsességet, kitartást, szorgalmat!  Számtalan közös élmény 
fűz bennünket hozzád. Tantestületünk, a tanulók és a szülők nevében 
egyaránt kívánok neked hosszú, tevékeny, boldog és egészséges nyugdíjas 
éveket!

Az utolsó ballagás 2014-ben
és kitüntetésének átvétele

ELÕDEINK A TANTESTÜLETBEN,
KITÜNTETÉSÜK KAPCSÁN

„Csak a múlt megbecsülésén épülhet fel a jelen.”
  /Széchenyi/

Zalaegerszegen régóta hagyomány, hogy az 50, 60, 65 és 70 évvel ezelőtt 
diplomát szerzett pedagógusok munkásságát díszokleveles kitüntetéssel 
ismerik el. Minden év októberében az Idősek Hónapja rendezvénysorozat 
egyik kiemelt eseménye a nyugdíjas pedagógusok tiszteletére rendezett 
ünnepség, melyre a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben  kerül sor.

2014-ben a kitüntetéseket Balaicz Zoltán polgármester és Horváthné Dr. 
Molnár Katalin, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi 
Központ elnök-rektorhelyettese adta át a szépkorú ünnepelteknek.

Két volt kolléganőm kitüntetése kapcsán örömmel vettem én is részt e 
jeles rendezvényen. 

Dr. Kovács Sándorné, Ibi néni, 65 éve szerzett orosz szakos általános 
iskolai tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd néhány évvel 
később magyar nyelv és irodalom szakon is diplomázott. Ebből az 
alkalomból „vasdiploma” kitüntetésben részesült. Iskolánkban 1951-től 
1989-ig, nyugdíjba vonulásáig magyar nyelv és irodalmat, valamint orosz 
nyelvet oktatott a felső tagozatos tanulóknak, továbbá felelős volt az iskolai 
könyvtár működtetéséért.

Dr. Sárdy Lászlóné, Angi néni, 60 éve végzett a Zalaegerszegi Állami 
Tanító-Tanítónő Képzőben, ennek kapcsán „gyémántdiplomát” vehetett át. 
A Tótszentmártoni Állami Általános Iskolában kezdte pályáját, majd 1967-
ben került iskolánkba és egészen 1992-ig, nyugdíjazásáig az alsó tagozaton 
tanított. 

Pályám kezdetén sokat segítettek az édesanyámkorú tapasztalt 
kollégák, sokat hospitáltam náluk, óráikon lestem el a tanítás fortélyait, 
bölcs tanácsaikkal gazdagodtam. Együtt mentünk családlátogatásra a 
közös tanítványokhoz. Kirándulásokat, túrákat, vetélkedőket, versenyeket 
szerveztünk. Iskolánk 100 éves jubileumán közösen tanítottuk be az 1-2.

évfolyamos gyermekeknek a tornagyakorlatot, az akkor divatos 
„kacsatánc” zenéjére. Ibi nénitől vettem át 1981-ben az iskolai könyvtárat, 
melyet akkoriban ő vezetett.

Mindkettőjükkel tartjuk a kapcsolatot. Angi nénivel telefonon, valamint 
nyaranta egy-egy látogatás alkalmával szoktunk beszélgetni. Ibi nénivel 
gyakrabban találkozunk, mert az iskolával szemben lakik.

Reméljük, hamarosan megalakul az egykori kollégák részvételével a 
nyugdíjas klub, ahol gyakrabban lehetnek vendégeink, és átadhatják 
tapasztalataikat a fiatalabb tanároknak, tanítóknak is.

Bízom benne, hogy a következő jubileumi ünnepségen ismételten ott 
lehetek, melyre 5 év múlva kerül sor, amikor Angi néni a „vas-”, Ibi néni a 
„rubindiplomát” veszi majd át a városi ünnepségen. Addig is kívánunk 
nekik jó egészséget és további örömteli nyugdíjas éveket!

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

A kitüntetett kollégák Balaicz Zoltán polgármester úrral és velem



4 ISKOLAI HÍRMONDÓ

Iskolánk nyugati szárnya 1980-ben épült. Az elmúlt 30 évben az 
épületrész felújítására nem került sor, sajnos még tisztasági festésre sem 
futotta. Ez adta az apropót ahhoz, hogy a kollégákkal összefogva 
megszépítsük az alsós aulát. Domján István igazgató úr támogatásával 
júniusban elkezdődhetett a tervezési munka. 

Mánfay Erzsébet tanító – rajz szakos kolléganőt kértük fel, hogy egy 
alkotói csoport létrehozásával készüljön terv az aula díszítésére. A falra 
kerülő tartalmakat illetően a közös gondolkodás középpontjában a 
néphagyományok és azok motívumai álltak. 

A tervező munkában részt vettek: Simon József tanár úr, Szekeresné 
Simon Mária, Császár Erika, Véberné Egyed Marianna és Simonné 
Gaál Eszter tanítónők. 

A megszületett 4 tervből a legjobb ötleteket egybevetettük és 
összeállt a megvalósítandó fali kompozíció. Ez idő alatt az alapítvány 
támogatásával megtörtént az aula tisztasági festése, s a fehér fal vanília 
sárgára változott. Az akril festékek beszerzése és a díszítőcsík 
elkészítése után a megvalósítás következett.

Háromgyerekes anyukaként már van tapasztalatom az iskolás 
gyerekek iskolakezdésében, mivel a legidősebb fiam már középiskolás, a 
középső hetedik osztályos. Mégis az első osztályba lépés nagy kihívás 
számomra. Az óvodai életet kell felváltania az iskolai kötelezettségeknek.

 A gyerekek érdeke, hogy ez az átállás minél zökkenőmentesebb 
legyen. Ebben nagyon fontos szerepe van az óvodának. Az óvodai 
foglakozások megmutatják a kicsiknek, hogy mi vár majd rájuk az 
iskolában. Nagyon sokat segít a változások megélésében, ha az iskola és 
az óvoda szoros kapcsolatban állnak, akár napi/heti viszonylatban. Az 
Öveges-iskola és az andráshidai óvoda kapcsolata ebben kiemelkedő. Az 
ovisok már az óvodába kerüléskor megismerkednek az iskolával, az 
iskola épületével. Heti szinten átjárnak a tornaterembe tornászni. 
Rendszeresen szerepelnek a különböző iskolai rendezvények 
műsoraiban, pl. karácsonyi műsorban, a hagyományos Nemzedékek 
kézfogása jótékonysági rendezvényen, iskolásokkal közösen örülnek a 
báb és egyéb zenés előadásoknak, amik helyszíne az iskola 
tornacsarnoka. Az iskola a leendő első osztályos gyerekeknek játékos 
iskolába hívogató programokat szervez. A kicsik bemutatóórán 
megnézhetik a leendő tanító néniket, és ők is lemennek az óvodába, hogy 
belelássanak az ovis életükbe. Megkönnyítve a picik és szüleik

Makovecz Tamásné 
intézményvezető-helyettes

Az aula felújítás alatt

Az elkészült aula

Megújult az alsós aula Simon tanár úr a festőállványok segítségével tudta a falra festeni a 
megtervezett életfát, a tanító nénik pedig felragasztották a bordűrt. Az 
aktuális díszítésről a jövőben az alsó tagozatos osztályok gondoskodnak.

Kollégáimnak köszönöm az együttműködést és a közreműködést.
A megszépült aulára vigyázzunk, hogy sokáig gyönyörködhessünk 

benne.

Ruszinné Antal Veronika
a szülői munkaközösség vezetője

döntését a leendő tanító nénik személyéről, ezzel elősegítve az új 
személyekhez való alkalmazkodást. Mire az iskolába kerülnek, már egész 
biztonsággal ismerik az épületet, nem tűnik számukra félelmetesnek a 
pici és családias óvoda után. 

Az óvoda pedagógiai programjában figyelembe veszik, hogy a 
gyermekek számára a foglalkozásokon ne legyen rémisztő a sok új 
ismeretanyag. Az Öveges-iskolában nagy hangsúlyt kap az egészségre 
nevelés, a sport és mozgás szeretete. Így a mi ovisaink megismerhetik a 
korcsolyázást, a néptáncot, a focit. Ezeket megszeretve, már könnyebben 
tudják folytatni az iskolában a foglalkozásokat, nem okoz nekik törést a 
pici életükben a sok újdonság mellett. 

 Nagyon szerencsés helyzetben van, aki az andráshidai óvoda után az 
Öveges- iskolában kezdheti a tanulást. Az Öveges ÁMK szétválása 
ellenére a két intézmény szorosan összekapcsolódik. Ennek kitűnő 
példája, hogy a hagyományok szerint a tanévnyitóra a nyolcadik 
osztályosok kísérik fel az elsősöket kéz a kézben az óvoda épületéből.

A mai fejlődő világban a tanulási nehézségek diagnosztizálásánál is 
érezhető ez a változás. Egyre több gyereknél lehet pontosan leírni a 
nehézségek körét és miben létét. Őket nevezik SNI (Sajátos Nevelési 
Igényű) gyerekeknek, akik akár diszlexiásak, diszgráfiásak lehetnek, 
esetleg figyelemzavarosak. Ők is teljes értékű diákok lehetnek a 
szakbizottság kitételeinek elfogadása mellett. A szülők mellett az 
iskolának is nagy szerepe van az ilyen gyerekek elfogadásában, 
tolerálásában. 

Az Öveges-iskola integrált intézmény. Az iskolában az SNI-s 
gyerekek mellett beszéd- és látásfogyatékos diákok is tanulnak.            
A tolerancia készségét minél előbb tanulják meg a gyerekek, 
felnőttkorban annál elfogadóbbak lesznek a nem átlagos képességű, 
adottságú emberekkel szemben. Az Öveges-iskola ebben kiemelkedően 
teljesít. A szülők bátran fordulhatnak a pedagógusokhoz esetleges 
problémákkal, tanácsot kaphatnak, vagy szakértői vizsgálatot 
ajánlanak. A tanulási problémával küzdő diákok esetében, legyen ez 
bármilyen, ők valamilyen területen kiemelkedően tudnak teljesíteni, ezt 
kell felismernie az oktatási intézménynek és erősíteni őket ebben. A 
diáktársak is tudják őket segíteni és ezáltal könnyebben elfogadni. Az 
Övegesben a fejlesztő munka külsős és belsős kollégák bevonásával 
történik, figyelve az adott diákok igényeit. 

Ez az iskola a város egyik legelfogadóbb iskolája az eltérő képességű 
gyerekek tekintetében. Ezt saját tapasztalatom alapján merem 
kijelenteni, mivel egy diszlexiás és egy autista fiú anyukája vagyok.

Ruszinné Antal Veronika
szülő

Iskolába készülünk

Integráció és tolerancia

Már két éve nem vagyok az „övegesi közösség” tagja, és azóta sok 
tapasztalatot szereztem a világgal kapcsolatban. Sok diák azt vallja, 
hogy nagyon jó, ha „végre” elballag az általános iskolából, mert végre 
azt csinálhat, amit akar. Ez nem igaz! Ezt már tapasztalatból tudom, 
mert a középiskolában már nem kedvesen próbálják a tananyagot a 
nebuló fejébe nyomni, hanem szigorúan, megállás nélkül. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy nem lehet kérdezni az órán, hanem azt, hogy egy 
óra, egy lecke és már megyünk is tovább az anyagban. Az igazat 
megvallva, ha elballag a diák az általános iskolából, már csak lutri, hogy 
a középiskola milyen dolgokat tartogat számára. 

Az Övegesből elkerülve arra számítottam, hogy kedves, értelmes, 
összetartó osztálytársaim lesznek, de nem így történt. A tanárok 
kedvesek és segítőkészek, de ha felbosszantják, akkor „elvetemült 
dolgokra” is képesek, például arra, hogy nem hívják ki év végén 
javítani, hanem inkább megbuktatják a diákot. A rossz dolgoktól 
eltekintve van sok jó is, mert több mindent megismerhetünk, 
kipróbálhatunk, újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg előttünk. Így 
nagyon fontos, hogy milyen középiskolában folytatjuk a 
tanulmányainkat. Meg kell felelni az iskola elvárásainak és a céljainak, 
de figyelni kell a saját tanulási képességünkre is. 

Az Övegesben mindig természetesnek tűnt, hogy szervezett 
programokon és ünnepségeken vehettünk részt, versenyekre 
nevezhettünk be, a tanárok szabadidejükben szívesen fel is készítettek 
bennünket. A középiskolában mindenki annyira elfoglalt, hogy egy 
karácsonyi műsort is kész csoda összehozni, a diákok sem törik 
magukat, hogy szerepelhessenek, vagy részt vegyenek a szervezésben.

Az Öveges-iskola légkörének családiassága nagyon hiányzik most a 
középiskolás időmben. Szívesen ragadok meg minden lehetőséget, 
hogy újra felkeressem a régi tanáraimat és beszélgethessek velük. 
Szerencsére mindkét öcsém még az „övegesi közösség” tagja, így sok 
lehetőségem van visszatérni a régi almamáterbe.

Az Öveges-iskola öregdiák szemmel

Ruszin Dániel 
az iskola egykori diákja
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Minden évben megrendezésre kerül Mariann néni egyházzenei 
tábora. A nyári szünet második hetében kezdődik. Nem csupán a mi 
iskolánkból jöhetnek a lelkes diákok, hanem más zalai iskolából is. A 
tábor vezetői minden évben frissítik a programokat, de ezek között 
megőriznek néhány hagyományt. Ilyen például az éjszakai 
bátorságpróba, a kirándulás az Aqua Citybe.

A programok közé tartozik a reggeli éneklés és imádkozás, valamint 
az első napon beosztják a csapatokat, melynek vezetői régi táborozók, 
akik már jártasak ebben a szerepkörben.

A tábor felejthetetlen élményt nyújt mindenkinek, velünk marad 
egész életünkön át.

Modern korunk vizuális világában nagy szerepe van a jelképeknek. 
Gyakran találkozunk velük különféle termékeken, jelenítenek meg 
szolgáltatásokat vagy éppen intézményeket. Iskolánk ettől az évtől 
használja az itt látható jelképet, népszerű nevén „logót”.

Megalkotója iskolánk volt diákja, Bakó Bálint és az intézmény 
rajztanára, Simon József. Ha közelebbről megnézzük, felfedezhetjük, 
hogy több rétegű jelentést hordoz. A kiterjesztett szárnyú madár 
egyszerre jelentheti az ifjúságot, a szabadságot és az erőt. A mögötte 
lévő nap a fényt és a tudást ábrázolja, a belőle kibomló életfa és a tulipán 
a magyar folklór visszatérő elemei. Az életfa a tulipán motívummal a 
teljességet hordozza. Tudósok szerint az ősi vallásokban ez volt a Tejút 
jelképe.

Új jelképünk valamennyi tanulónk iskolai pólóján, hivatalos 
iratainkban és Hírmondónk címlapján is megjelenik.

Simon József tanár úr a jelkép tovább gondolásaként 2014 nyarán 
iskolánk emeleti részén életfát ábrázoló falfestményt készített. 
Köszönet érte.

A 2007/2008-as tanévtől ismerjük el a legkiválóbb 8. osztályos 
tanulóink teljesítményét az iskolánk névadójáról elnevezett 
emlékplakettel.

A díjat a tantestület ítéli oda azoknak a tanulóinknak, akik nyolc éven 
át kitűnő tanulmányi eredményt érnek el, példamutató közösségi 
munkát végeznek, vagy kimagasló teljesítményt nyújtanak tanulmányi 
versenyeken.

A 2013/2014. tanév végén Kovács Adél és Bali Ádám kapták meg az 
emlékérmet.

Díszoklevelet vehetett át Takács Evelin, Jó sportoló elismerésben 
részesült Kocsmár Kevin kimagasló sportteljesítményéért.

Öveges-emlékérem

Szekeresné Simon Mária
tanító

„Szent Mihály főangyal! Védelmezz minket a közdelemben!”

Zarándoklat Zalaszentmihályfára

Zelkó Jázmin és Sárközi Máté
6.b osztályos tanulók

Egyházzenei énektábor

Intézményünk új logója

Kocsis Csaba  könyvtáros

Nagy Gézáné  tanító, hitoktató

2014. október 11-én maroknyi csapat gyülekezett az újonnan 
felszentelt andráshidai templom kertjében. A szülők, pedagógusok, 
gyerekek, körülbelül negyven zarándok úti célja a 8 km-re lévő 
Zalaszentmihályfa volt.

 Az iskolavezetés kezdeményezését, Grácián atya és a hitoktatók 
örömmel fogadták. Eredetileg szeptember 27-én indultunk volna, de ezt 
az egész napos eső megakadályozta.

Szerencsére ezen a szombaton nem tréfált meg bennünket az időjárás. 
Már induláskor is szelíd napsugarak köszöntöttek, amelyek egész nap 
fokozták vidámságunkat.

Első állomásunk a Szent Kereszt templom meghitt csendje. Itt 
kaptunk egy-egy szentképet, amely emlékeztet a szeptember 7-ei 
felszentelési ünnepségre, és tartalmazza Szent Ferenc imáját a kereszt 
előtt.

A rövid elmélkedés után Teskánd felé indultunk. Gyaloglás közben 
arról beszélgettünk, hogy a zarándoklat megérezteti velünk az 
elindulás, a fáradtság leküzdését. Kicsiben az egész emberi létet, azt, 
hogy mindannyian úton vagyunk; jövünk valahonnan, tartunk 
valamilyen cél felé. Megtapasztaltuk – a mit hagytunk magunk mögött 
és mennyi van még előttünk – érzését.

Körülbelül 8 km gyaloglás után érkeztünk a festői szépségű 
templomocskához, ami váratlanul bukkant elő az erdő fái közül. 
Grácián atya szentmisét celebrált, Kornél testvér és a ministránsok aktív 
közreműködésével. Beszédében emlékeztetett arra, hogy Szent Mihályt 
a mennyei seregek vezéreként tiszteljük, és buzdított bennünket, hogy 
bátran kérjük az Ő segítségét, mivel a szent angyaloknak küldetése van 
a földön élő emberekhez, családokhoz, közösségekhez.

A lelki táplálékot testi követte. Boronyák Gyöngyi és családja által 
készített bográcsgulyás, finom sütemények, pogácsák vártak az árnyas 
fák alatt megterített asztaloknál.

A gyerekek labdáztak, fogócskáztak, a felnőttek vidám 
beszélgetéssel töltötték az időt. Akik a visszafelé vezető utat is 
gyalogosan tették meg, kellemesen elfáradtak, de nem látszott 
csüggedés vagy fáradtság az arcokon.

Lélekben felfrissülve hagytuk magunk mögött a nap emlékeit.
A Jó Isten kegyelme volt velünk, Ő adott nekünk vidámságot és ilyen 

szép, élmény teli napot.
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„Nagyon nagynak, némelyek számára egyenesen irreálisnak tűnhet 
az az elképzelés, hogy a bolygó részben az övék is, illetve hogy tudnak 
segíteni, és kell is segíteniük gondját viselni. Pedig manapság, ami a 
világ másik felén történik, még akkor is, ha olyan nagyon távol, kihathat 
a saját otthonodban történő dolgokra... 

A bolygóról való gondoskodás saját házunk táján kezdődik. Kiterjed 
arra a területre, amelyen áthaladunk, miközben iskolába vagy munkába 
megyünk. Magába foglalja az olyan helyeket is, ahová kirándulni vagy 
üdülni megyünk. A talajt és a vízkészletet beszennyező szemét, a 
könnyen tüzet fogó, elszáradt bozót mind-mind olyan dolgok, 
amelyekhez nem szükséges hozzájárulnunk, és amelyek ellen az 
egyébként tétlen pillanatokban tehetünk valamit. Egy fa elültetése elég 
kis dolognak tűnhet, de ez már valami.” 

(részlet L. Ron Hubbard Az út a boldogsághoz című művének 
Óvd és tedd jobbá a környezeted! fejezetéből)

Szeretném bemutatni, hogy az „övegesi közösség” a tavalyi évben 
mit tett azért, hogy egy elviselhetőbb, zöld környezetben éljenek és 
növekedjenek a gyermekeink.
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2014. november 28-án délelőtt, Budapesten a Várkert Bazár 
különtermében osztot ták ki  a  Virágos  Magyarországér t 
környezetszépítő verseny 2014. évi díjait.

A verseny célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a 
fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a 
településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a 
környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az 
építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. Az iskolánkban folyó 
környezettudatos oktatás megvalósulását az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma oklevéllel ismerte el. Számunkra nagy elismerés, hiszen 
az országban három óvoda és két iskola kapta meg a díjat. Ezúton 
köszönöm a zalaegerszegi városi önkormányzatnak, az öko-
munkaközösség tagjainak, valamennyi kollégámnak, szülőnek és nem 
utolsósorban a gyerekeknek, hogy közös munkánk eredményeként e 
díjban részesülhettünk.

Domján Anita
öko munkaközösség-vezető

Zalaegerszeg  Megyei  Jogú  Város  Önkormányza ta  és  a 
Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghirdette a „Virágos 
Zalaegerszegért!” környezetszépítő pályázatot .

A mi iskolánk is jelentkezett a pályázatra, melyben vállaltuk, hogy a 
gyerekekkel közösen rendben tartjuk a közvetlen környezetünket, 
virágokat, fákat ültetünk és gondozunk, s ezzel is hozzájárulunk 
Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez. Nem csupán egyszerű 
virágosításról van szó, hanem a természet és a környezetünk védelméről, 
megóvásáról is, melyre nagy figyelmet fordítunk. Ennek köszönhető, 
hogy 2014-ben az intézményi kategóriában első helyen végzett az 
iskolánk.

Elsõ hely a
„Virágos Zalaegerszegért”

pályázaton

Minisztériumi elismerés
iskolánk környezettudatos

munkájáért

Ökoiskola  képekben

Az első osztályosok cserjét ültetnek

Első helyezett versenyzők a víz világnapján

Ökoszakkörösök az Azáleás-völgyben

Biogáz előadás

Elektronikai hulladékgyűjtés

Ásunk

Környezetvédelmi nap

Ökonapon a hetedikesek

Papírgyűjtés

Divatbemutató kicsit másképp

Kiállítás újrahasznosított anyagokból

PET -gyűjtés

Virágültetés

A „Virágos Magyarországért” díjkiosztóján

A „Virágos Zalaegerszegért” díjazottjai
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Györe Boglárka
sakk

Iskolánk 4.a osztályos tanulója.
2014-ben Szombathelyen a Dunántúl 

Kupán 3. helyezést ért el. Ugyanebben
az évben megnyerte a Városi - és

Megyei Egyéni Sakk Diákolimpiát,
ezzel kivívta magának az Országos 

Egyéni Sakk Diákolimpián való
részvétel jogát, ahol 21.

helyezést ért el.

Fábián Boglárka
Horváth Ádám

tánc

Iskolánk 5.b osztályos tanulói
A Press Dance Tánccsoport

tagjai. 2014 októberében
világbajnoki második

helyet szereztek.

Tuboly Andrea
tánc

Iskolánk 7.b osztályos
tanulója. 2014 májusában a

Sümegen megrendezett Dunántúli
Táncversenyen show-tánc

kategóriában ezüst minősítést
szerzett. 

Felkészítői az Ervin Art 
Táncegyüttes oktatói.

Betlehem Dávid
úszás

2014-ben a nyáron megrendezett gyermek-
bajnokságon az idősebbekkel versenyezve

szerzett 5. helyezést 200 méteres pillangóúszásban.
Októberben Mórról négy aranyéremmel jöhetett haza. 
Október végén, a régiós versenyen megnyerte a 100

méteres pillangóúszást. Dávid szerepel a Jövő
Bajnokai programban. Novemberben Dunaújvárosban

50 méteres pillangón bronzérmes lett. A díjat
Darnyi Tamástól vehette át. Dávid decemberben

részt vett a Maratoni Országos
Úszóbajnokságon, ahol 3000 méteren

első helyezést ért el.

KIEMELKEDÕ SPORTOLÓINK 2014-BEN

Tóth Patrícia
szinkronkorcsolya

Iskolánk 6.b osztályos
tanulója, 2012-től sportol az

Ice Stars Egyesület keretében.
2014 februárjában magyar

bajnokságot nyertek 
Miskolcon.

Nagy Dorina
tánc

Iskolánk 7.a osztályos
tanulója. 2009  óta táncol a

Gála Társastáncklub Egyesület
színeiben. 2014 márciusában

Szombathelyen magyar bajnoki
címet szerzett a

One című
koreográfiában.

Betlehem Dorka
úszás

Iskolánk 8.a osztályos tanulója 2014
nyarán országos versenyen a serdülő

mezőnyben 1500 méteres gyorson 8. helyezést
ért el, októberben pedig a régiós versenyen 400

méteres gyorsúszásban aranyérmet szerzett.
Decemberben Szombathelyen a Claudius

Alpok-Adria nemzetközi úszóversenyen 400
méteres gyorson újból első helyezett lett.
Dorka decemberben részt vett a Maratoni

Országos Úszóbajnokságon, ahol 3000 
méteren 5. helyezést

ért el.

Kovács Csenge
tánc

Iskolánk 6.b osztályos 
tanulója Gála Társastáncklub 
Egyesület, junior korosztály

2014 novemberében
Kaposmérőn 2. helyezést ért 

el, és továbbjutott az
országos versenyre.

Tóth László
jégkorong

Iskolánk 7.a osztályos
tanulója. A Zalai Titánok

és a korcsoportos jégkorong
válogatott játékosa. Inline
hoki kupán 1. helyezést,

nemzetközi tornán 2.
helyezést ért el.

Varga Huba
kosárlabda

Iskolánk 5.b osztályos
tanulója. Nemzetközi tornákon

2. és 3. helyezést ért el.
Regionális bajnokságon

1. helyezett lett, az országos
döntőn a legjobb

játékosnak
választották.

Iskolai életképek
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ZENEI NEVELÉS ISKOLÁNKBAN 2014
A zene egyidős az emberiséggel. Az ókori keleti kultúrákban még 

tudták, az éneklés, a zenélés közvetlen kapcsolatot jelent az égiekkel. 
Jelenlegi oktatási rendszerünk nem sok mozgásteret ad a zenei 

neveléshez. A felső tagozatban előírt heti 1 óra nem elég a zene áldásos 
hatásainak kibontakoztatására. Szükséges, hogy sokoldalúan 
kiegészítve, minél szélesebb gyermekközösséget ismertessünk meg 
kultúránk egyik alapkövével.

É N E K K A R    
Az Öveges-iskola 
egyik legnagyobb 
létszámú éneklő 
közössége az ének-
kar. A 8 éve elvetett 
mag szépen szárba 
szökkent, s nagyra 
n ő t t .  A  6 0  f ő s 
c s o p o r t b a  2 - 8 . 
osztályos tanulók 
járnak, lelkesen, 
örömmel énekelnek. 
Az énekkar az iskolai ünnepségek, karácsonyi műsorok, történelmi 
megemlékezések, gálák állandó szereplője. Sok szép kezdeményezése 
hagyományt teremtett az iskolában. A zenei világnapon (okt.1.) 
megemlékezünk az adott év zenei jubileumáról. 2014-ben Európa dalait 
gyűjtöttük csokorba, a rendezvény a nyelvi közösséggel együttműködve 
Európa-nappá nőtte ki magát.

Az iskola többi művészeti csoportjának is bemutatkozási lehetőséget 
nyújt a tavaszi Nemzedékek kézfogása gála.

Éveken át az énekkarosok adventi dallamaira gyújtottuk meg a 
koszorú gyertyáit. A szép kezdeményezés tovább hagyományozódott, 
2014-ben minden héten más alsós osztály énekelt a gyertyagyújtásokon. 

NÉPDAL  Az énekkarból, az éneklés 
alapjait elsajátítva nevelődtek ki iskolánk 
népdaléneklő csoportjai, énekegyüttesei, 
szólistái. A 30 népdalénekes felkészítése 
sok-sok plusz órát, de sok-sok örömet is 
jelent. Igazi népdalműhellyé fejlődött 
iskolánk, munkánk elismerése, hogy 5 
éve már elnyertük a „Tiszán innen Dunán 
túl” népdaléneklési verseny területi 
döntőjének  szervezését .  A nagy 
formátumú rendezvény versenyzőkkel, 
felkészítőkkel, szülőkkel, hozzátartozók-
kal több száz embert mozgósít.

 A Tavaszi zsongás elnevezésű házi bajnokságon avatjuk be 
tanulóinkat a versenyek világába. A 60-70 tanuló kedvenc népdalaival 
mutatkozik be, amit minősítéssel értékelünk.

Ősszel a „Tiszán innen Dunán túl” országos népdaléneklési verseny 
területi fordulóját rendeztük iskolánkban. 20 produkcióból 6 ezüst, 14 
arany minősítést ért el, akik továbbjutottak a megyei döntőre.

Tavasszal a verseny megyei döntőjét Gyenesdiáson rendezték. 2014-
ben 4 arany és 7 kiemelt arany minősítést értünk el.

A 7-8. osztályosok jutnak tovább az országos döntőbe, Budapestre. 
Nagy büszkeség, hogy többéves, kitartó munkánk eredményeként már 3 
éve folyamatosan ott vagyunk a döntőn.  2014-ben a Violák (Csizmadia 
Lili, Kovács Adél, Takács Evelin, Hantó Melánia, Vörös Vivien, 
Zsigray Luca, Preisinger Virág) kiemelt arany, Kovács Adél  szólista 
arany minősítést ért el.

A Vass Lajos Népzenei Versenyt a Kárpát-medence dalosainak 
hirdetik meg.  4 éve folyamatosan jelen vagyunk ezen a versenyen is. A 
rendezvény az egész Kárpát-medence területét átfogja, ezért az 
időtartama is hosszú, 2 év. A budapesti Csepeli Munkásotthonban 2014. 
november 8-án megrendezett döntőn a 7.a osztályos Tilinkó Trió 
(Zsigray Luca - Vörös Vivien - Hantó Melánia) elnyerte a legnagyobb 
elismerést, a Vass Lajos Nagydíjat, Zsigray Luca szólista pedig 
Nívódíjban részesült.

Népdalosaink egyre népszerűbbek, városi és városrészi 
rendezvények, városi tanévzáró és tanévnyitó ünnepély, szüreti 
felvonulás fellépői.

HAGYOMÁNYŐRZÉS A 2014-es év kísérlete volt, hogy a Tavaszi 
zsongás házi népdaléneklési versenyünket a hagyományőrzés jegyében 
a népművészet  napjaivá szélesí tet tük ki .  A háromnapos 
rendezvénysorozat (2014. április 9-11.) a népi életképeket bemutató 
kiállítás megnyitójával indult, majd vetített képes előadásra került sor a 
népi kismesterségekről az iskola könyvtárában. Az Igazgyöngy 
Hagyományőrző Egyesület szakmai vezetője, Horváth Ernőné Edit 
néni tartott előadást a novai kézi kaszás aratóversenyről és a 
zsuppkötésről. Az előadással párhuzamosan a kis aulában 
„Nagymamám receptje” címmel ételbemutatót, s ételkóstolót 
tartottunk. Április 11-én, a költészet napján „kultúrszün” programot 
hirdettünk az olvasóteremben, minden szünetben más népművészeti ág 
mutatkozott be (népzene, népballada). 

GITÁR A klasszikus zeneoktatást kiegészítve, immár 2 éve 
gitárszakkört működtetünk. Jelenleg 10 tanulóval, barátságos, elfogadó 
közegben zajlanak az órák. A gitárszakkörösök fellépése szép színfoltja 
az iskolai rendez-
vényeknek, kíséri, 
kiegészíti az ének-
kar előadását.

N e m z e t m e n t ő 
célkitűzésünk egyik 
l e g j e l e n t ő s e b b 
területe az iskolai 
ének-zene oktatása. 
Kevesebbel nem 
érhetjük be, mint 
amit  Kodály út-
mutatónak elénk 
tárt:

„Az iskolában úgy kell tanítani a zenét, hogy egész életre beoltsa a 
nemesebb zene szomját.  Ezt az élményt megszerezni az iskola 
feladata.”

Standi Gyuláné  énektanár

Népzeneoktatás az Öveges-iskolában
Hét esztendővel ezelőtt, 2008 tavaszán fogalmazódott 

meg a szándék, hogy iskolánkban népzenei oktatást 
indítsunk. Ebben együttműködő partnerre leltünk a 
zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola 
vezetésében. Diákjaink közül korábban is szép számmal 
tanultak klasszikus hangszereken, viszont a népi 
hangszereket kevésbé ismerték, így ezeket először be 
kellett mutatni. Ezért a hangszerválasztás előtt a zeneiskola 
népzene tanáraival  előadásokat  szerveztünk a 
gyermekeknek, ahol lehetőség volt a hangszerek 
kipróbálására is. Megalakult a három hegedűs és egy bőgős 
alkotta Handa-Banda zenekar, amely egy évig működött.

 Nőtt az érdeklődés a népzene iránt, és ifj. Horváth 
Károly is bekapcsolódott a népi furulya oktatásával. 

2012 szeptemberétől Scheiber Krisztina vette át a népi 
vonósok oktatását. A régi tagok mellett új növendékekkel is 
foglalkozott. Lendülete új színt hozott a hegedűsök

képzésébe. Tovább bővült a hangszerválasztás lehetősége 
és három tanulónk citerázni kezdett.

2013-tól ifj. Horváth Károly kezébe került a népzenei 
tanszak. Azóta egyre bővülő létszám mellett ő oktatja a 
vonósokat, furulyásokat, citerásokat. Bár legidősebb 
„népzenészeink” már elballagtak, de a Scheiber Krisztina 
által elindított tanítványok nagyon ügyesek és lelkesek. 
Jelenlegi tanáruk Karcsi bácsi úgy terelgeti őket, hogy 
szépen formálódik egy új vonós banda két prímással, egy 
brácsással és egy bőgőssel. 

Úgy érezzük, hogy az iskolánkban folyó népzeneoktatás 
stabil és magas színvonalú szakmai és pedagógiai 
szempontból egyaránt. Jól illeszkedik az intézmény 
gyermekközpontú szemléletéhez, hagyományőrző 
arculatához.

Sümeginé Horváth Anita
          tanító

Horváth Elek
vajdaszentiványi prímás

Komáromy Ádám tanulóval
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Intézményünkben  immár 
hagyománnyá vált az őszi témanap 
megrendezése. Egyik évben 
Zalaegerszeg belvárosát fedeztük 
f e l  j á t ékos  c sapa tve r seny 
formájában, másik évben pedig 
Andráshida nevezetességeivel 
ismerkedtünk. 2014 októberében 
kitágítottuk a kört és Európa-napot 
szerveztünk. Szeptember 26. az 
európai nyelvek napja, október 
elsején pedig a zenei világnapot 
ünnepeljük. A két eseményt 
összevontuk és hangulatos délelőtti 
programot állítottunk össze.

Standi Gyuláné Mariann néni 
évek óta színvonalas és nagysikerű 
rendhagyó énekórákat tart a 
tornacsarnokban. Ezen a napon 
sem volt ez másképp. Nyolc 
európai ország dallamai csendültek fel a diákok előadásában. A műsort 
követően vetélkedőre került sor, amelyre az osztályok már hetek óta 
lelkesen készülődtek. Egy-egy európai ország öltözetét, kulturális értékeit 
kellett bemutatniuk kiállítás formájában. Tanulóink remekeltek, a 
tornaterem színpompás kiállítótérré alakult, ahol az országokra jellemző 
tárgyak mellett még az étel- és italkülönlegességek is megjelentek.

Az izgalmas vetélkedőn változatos feladatok tették próbára a gyerekek 
tudását. A program egyik legvidámabb pillanata volt, amikor Éva néni és 
Tünde néni több ország jellegzetes ruhadarabjaiban bevonult, és a 
tanulóknak fel kellett ismerniük az országokra jellemző öltözéket.

Az alsó tagozatos kisdiákok sem tétlenkedtek, hiszen osztály-
vetélkedőkön bizonyíthatták felkészültségüket. Az általuk készített 
munkák kikerültek a tantermek falaira és a faliújságokra.

2014. november 5-én került sor az 5-6. osztályosok Halloween 
bulijára Ragán Tünde néni és Kocsis Csaba tanár úr szervezésében. 
Minden diák nagyon boldog és izgatott volt. A legtöbben boszinak, 
szellemnek vagy éppen zombinak öltöztek. Akadtak, akik csak álarcot 
vettek fel.

A sütiket és más élelmiszereket kirakták sorban két asztalra. A sütik 
mellett egy irdatlan nagy fazék állt, tele vízzel, - amiről kiderült, hogy 
tea -, mellette poharak és tej. 

A buli elején mindenki elmondta, hogy minek öltözött. Én öltöztem 
egyedül vámpírnak. Aztán énekeltünk és jöttek a versenyfeladatok. 
Rendkívül jól éreztük magunkat. A csapatokba osztás húzással történt. 
Ezután minden lelkes ember-, boszi- és zombi gyerek benevezte a 
sütijét a versenyre, ahol szavazással döntöttük el, ki a nyertes. Aztán 
indult a zene, és megkezdődött az evés-ivás. Az osztálytársamtól külön 
vámpírsütit kaptam. 

Mindenki jól érezte magát, és még jobban tudott angolul, ugyanis 
szinte alig beszéltünk magyarul. Tünde néni boszinak, Csaba bácsi 
csontváznak öltözött, bár én inkább Michael Jacksonnak neveztem el.

Iskolánk könyvtára egyben településrészi könyvtár is, amely nyitva áll 
valamennyi olvasó számára. Mintegy 10 ezer kötetből válogathatnak az 
érdeklődők. Az olvasóteremben délelőtt nyelvi órákon vesznek részt az 
iskola diákjai, délután pedig szakkörök, versenyek és egyéb rendezvények 
helyszínéül szolgál. A kézikönyvtári állomány lexikonjai, szótárai és 
enciklopédiái mellett a mai kor kihívásainak megfelelően az internet 
nyújtotta információk is rendelkezésre állnak a könyvtár multimédiás 
számítógépein. 

Természetesen az állomány nagy része gyermekkönyvekből áll, hiszen 
olvasóink zöme az iskola tanulói közül kerül ki.

Kocsis Csaba
tanár

Európa-nap az Öveges-iskolában

Szak Dorina
6.a

Könyvtári élet

Feladatunknak tekintjük a fiatalok érdeklődésének felkeltését a könyvek 
és az olvasás iránt. Ezt segítik rendezvényeink, versenyeink is.

Könyvtárunk önálló honlappal rendelkezik, ahol további információk 
találhatók. Büszkék vagyunk tehetséges tanítványainkra, akik 
bemutatkozási lehetőséget kaptak az oldalon.

 A honlap megtekinthető az alábbi címen:

 http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu/

Válogatás a 2014-es év rendezvényeiből:
 2014. 04. 02. A Kuckó Bábszakkör bemutatója
 2014. 04. 11. A költészet napja – a vers- és prózaíróverseny
  eredményhirdetése
  (a díjazott alkotások a könyvtár honlapján olvashatók)
 2014. 04. 15. Idegen nyelvi „Ki mit tud?”
 2014. 04. 25. Az ZVMKK rendezésében került sor Varga Kálmán 
 György Andráshida nyolc évszázada második kötetének 
 bemutatójára
 2014. 05. 20. Író-olvasó találkozó
  Fehér József  hódmezővásárhelyi íróval
 2014. 05. 29. Iskolai prezentációs verseny
 2014. 06. 02. Használt könyvek vására
 2014. 10. 18. Városi prezentációs verseny 
 2014. 10. 22. Mesemondó verseny 
 2014. 11. 05. Halloween parti 5-6. osztályosoknak 
 2014. 11. 06. Halloween parti 7-8. osztályosoknak
 2014. 11. 17. Találkozás Preisinger Sándor olimpikonnal 
 2014. 12. 05. Cyber Cyrano – színházi előadás 1.
 2014. 12. 12. Cyber Cyrano – színházi előadás 2.
 2014. 12. 09. Leselejtezett könyvek adventi vására

Kocsis Csaba könyvtáros
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A természettudományi ismeretek nagyon fontosak az ember számára, 
hogy megértse a körülötte lévő csodát. A nyolcadikosok óriási lehetőséget 
kaptak,  elmehettek a Kölcsey Ferenc Gimnázium újonnan épült 
természettudományi laboratóriumába Domján Anita néni és Ruttkay Attila 
bácsi vezetésével.  Megismerhettük a biológia, kémia és a fizika 
érdekességeit. 

Az elméleti oktatás mellett párokban kísérleteket is végezhettünk. 
Fizikaórán sebességet, súlyt, hőmérsékletet és áramerősséget is mértünk. A 
biológia és kémiaóra izgalmasabbnak bizonyult, tanultunk elméletet és 
kísérletezhettünk is. Kísérleteink során metszeteket készítettünk, közben 
megfigyeltük a sejtek felépítését, és volt szerencsénk megnézni a 
papucsállatkák mozgását is, természetesen mikroszkóppal. Egyszer az 
érzékszerveinkkel kellett "játszani", 
míg máskor keményítőt mutattunk 
ki különféle ételekben,mint például 
burgonya, kenyér, bab. 

Nagyon élveztem ezeket  a 
munkákat. Hála a kísérleteknek 
sokkal jobban meg tudtam tanulni a 
"száraz" leckét. Hihetetlen, hogy 
milyen jól és mennyi idő múlva 
vissza tudtam emlékezni erre a pár 
napra. 

Betlehem Dorka  8.a

Tavaly átadásra került a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban két korszerű, jól 
felszerelt természettudományi labor. Több iskola 8. évfolyamosai is részt 
vehettek a laboratóriumi foglalkozásokon. 

Már szeptemberben négy alkalommal mehettünk Anita néni és Attila 
bácsi vezetésével. Még a látogatás előtt, az iskolánkban meg kellett tanulni a 
balesetvédelmi szabályokat. Izgatottan vártuk, kíváncsiak voltunk, 
milyenek ezek a termek, eszközök, kísérletek. Mielőtt beléptünk volna 
mindenkinek fel kellett vennie egy fehér köpenyt. A nagy labor két részből 
állt: egy biológia és egy fizika teremből.

A biológia foglalkozásokon sok érdekes dolgot tanultunk pl.: 
megvizsgáltuk a növényi sejt részeit, megfigyeltük a növények 
táplálkozását, a fotoszintézist, különböző növényeket figyeltünk 
mikroszkóppal. A fizika foglalkozásokon pedig térfogatot, sűrűséget 
mértünk, számoltunk, hőmérőkkel a hőmérsékletet, mérleggel a tömeget 
mértük. Számomra a biológia érdekesebb volt, mert láthattuk mikroszkóp 
alatt a papucsállatkák mozgását is.

Ennek a programnak köszönhetően 
sokat tanultunk, és érdekesebbé, 
tanulhatóbbá tette ezeket a tantárgyakat. 
Az osztályunkból sokan választják 
továbbtanulás céljából a Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumot. Remélhetőleg a 
látogatás után ők nagyobb kedvvel és 
érdeklődéssel kezdik ott a középiskolát.

 Berki Veronika 8.a

2014 áprilisában három napot töltöttünk Budapesten osztálykiránduláson. 
Osztályfőnökünk, Domján Anita néni mellett nagy örömünkre alsós 
osztályfőnökünk,  Molnár Andrásné Szilvi néni is elkísért bennünket. 
Intercity vonattal utaztunk a fővárosba. Az áprilisi időjárás igencsak 
megtréfálta osztályunkat. A szeles, hideg idő ellenére sok helyre eljutottunk. 
Szállásunk a Nyugati pályaudvarnál volt. Innen könnyen eljuthattunk 
bárhová. Megnéztük az Országházat. Jártunk a Parlament üléstermében is. 
Játszottunk az Olimpia Parkban. Utaztunk az újonnan átadott négyes 
metróval, a fogaskerekűvel, a Gyermekvasúttal, a villamossal.

Túráztunk a város legmagasabban fekvő pontjához, a János-hegyi Erzsébet 
kilátóhoz. Gyönyörű panoráma tárult elénk. Megnéztük a Közlekedési 
Múzeum történeti kiállítását, és a Fővárosi Állat- és Növénykertet is. 
Félhomályban egy olajmécsessel a kezünkben bebarangoltuk a Budavári 
Labirintust. Bejártuk a Budai Vár legnevezetesebb helyszíneit. A 
Halászbástyáról megcsodáltuk az alattunk folyó Dunát, a rajta átívelő 
hidakkal, és a pesti oldal nevezetes épületeivel. Elolvastuk József Attila 
Dunánál című versének sorait, majd a dunai bronz cipőknél mécsest 
gyújtottunk. A napi hosszú sétánkat egyik nap az Aquaworld vízi 
paradicsomában pihentük ki egy jó kis fürdőzéssel.

Számomra az egyik legkülönlegesebb program a Láthatatlan Kiállításon 
való részvétel volt. Érdekes és izgalmas volt teljes sötétségben tapintás, 

Az iskolánkból több ÖKO szakkörös is jelentkezett a megyei vadászati 
versenyre. Több levelezős forduló után a legjobbakat behívták egy szóbeli 
megmérettetésre. Tavaly, 7. osztály vége felé kezdtünk el készülni Anita 
nénivel a szakkörökön. Előzetes feladatként plakátot kellett készítenünk 
azzal kapcsolatban, hogy milyen viszony fűz bennünket a vadászathoz, és 
miért jelentkeztünk a versenyre. A verseny a Zala Megyei Vadászati Kamara 
házában volt.

 Megtekintettünk egy nagyon érdekes előadást, ami a vadászat eredetéről, 
fontosságáról és szépségeiről szólt. Ezt követően feladatlapot töltöttünk ki 
ezzel és a környezetvédelemmel kapcsolatban. Nagyon izgalmas 
eseményen vehettünk részt. Az eredményhirdetésen először az alsósokat 
szólították, ahol Domján István 1.a osztályos tanulónk második helyet 
szerzett. Felsősök közül csak iskolánk tanulói álltak a dobogóra. Harmadik 
helyezett Kovács Adél 8.a, második 
helyezett Vaski Eszter 8.a és Vonyó 
Bence 6.a osztályos tanulók lettek. 
Már éppen kezdtem szomorkodni, 
amikor kimondták a nevemet. Ez a 
győzelem is tovább ösztönöz abban, 
hogy vadász és erdész lehessek.

Hegyi Franciska 8.b

2014 májusában sikeres alapfokú angol 
nyelvvizsgát tettünk  Ragán Tünde néni 
felkészítésével. Már szeptemberben elkezdtük 
a felkészülést. Szövegeket fordítottunk, 
szavakat, szituációkat és párbeszédeket 
t anu l tunk ,  ha l lga t á sos  f e l ada toka t 
gyakoroltunk. Mindent átvettünk, ami a 
vizsgához szükséges. A vizsga közeledtével 
már délutánonként is bent maradtunk az 
iskolában, hogy fejlesszük társalgási 
képességünket.  Egyik angolóránkon 
próbanyelvvizsgát tettünk Domján István 
igazgató úr és Kocsis Csaba bácsi előtt, hogy 
felmérjék, mennyit fejlődtünk az órák során. A 
vizsgát megelőző napon kaptunk egy 
szabadnapot,  hogy felkészüljünk és 
kipihenjük magunkat a megmérettetésre. A 
nagy napon mindenki  izgatottan  és 
felkészülten érkezett. Először a hallgatásos 
feladatokat oldottuk meg, majd egyesével 
hívtak bennünket a szóbeli nyelvvizsgára. 
Másnap az írásbeli nyelvvizsgát egy teremben 
írtuk. Mindenkinek sikerült a célja, amit 
kitűzött maga elé. Ketten írásbeli, heten pedig 
komplex  nyelvvizsga-bizonyítványt 
szereztünk.

  Laborgyakorlatok a
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban

Részt vettünk:
Egy verseny,

mely meghatározza az életemet

 
Nyelvvizsgáztunk

Kovács Adél, Takács Evelin,
Vaski Eszter

és a sikeres vizsgát igazoló
bizonyítvány

Osztálykirándulás a fõvárosban

hangok és illatok alapján tájékozódni, megtapasztalni milyen lehet nem látó 
embertársaink élete. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük Anita és Szilvi 
néninek a szép napokat!

Vonyó Bence  7.a
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2014 tavaszán egy élelmiszeráruház-lánc pályázatot hirdetett az 
általános iskolai korosztály számára, a feladat ételkészítés volt. Az 5.a 
osztályos lányoknak tetszett az ötlet. Úgy döntöttek belevágnak, annak 
ellenére, hogy tudták, több szabad délutánjukat munkával kell tölteniük. 

A feladat a következő volt: egy, a szűkebb környezetünkre jellemző 
ételt kellett elkészíteni egészséges módon, és elnevezni, úgy, hogy a név 
jellemzően fejezze ki az étel összetételét. Minderről egy ötperces filmet 
is kellett forgatni, amelyben az iskolánkat is bemutatjuk. 

A lányok javaslatára krumpli prósza elkészítése mellett döntöttünk. 
Eddigi tanulmányaikból már tudták, hogy mitől lehet egészségesebb 
egy lisztes, zsiradékban kisütött étel, ezért aztán rozsliszttel készítették a 
tésztát, a tölteléknek pedig olívaolajon futtatott csirkemellet használtak 
rengeteg zöldséggel. Aztán a lapok egymásra kerültek, a tetejére, 
díszítésként piros-fehér-zöld sajtokat reszeltek. Végezetül elnevezték a 
„műalkotást”, ami a ROZSOS RAKOTT PRÓSZATORTA  „ÖVEGES 
MÓDRA” nevet kapta.

Csapatunk a közös munkától még jobban összekovácsolódott, 
jókedvűen töltöttünk el a konyhában több délutánt, sokat nevettünk, jól 
éreztük magunkat.

Arról, hogy ez valóban így volt, szóljanak a gyerekek, a képek és 
ráadásként a recept:

Nóri: „Bár a konyhában eddig is egész otthonosan mozogtam, de 
most sok új tapasztalatot szereztem.”

Bianka: „Nagyon tetszett! Régen szórakoztam ilyen jól!”
Vivi: „Nagyon tetszett, jó volt! Utána hétvégén otthon megsütöttem 

egyedül a prószánkat.”
Dorcsi: „Élveztem, mert sok érdekes dolgot láttam és csináltam. 
Viki: „Szerintem nagyon jó volt. Miközben sütöttük a prószát, sokat 

nevettünk és a végére finom is lett, amit együtt elkészítettünk!”

Tóthné Németh Gabriella
technika szakos tanár

Újra sütünk-fõzünk

2014 tavaszán, egy szombati napra a zalaegerszegi Városi Modellező 
Klub repülőgép-modell versenyt hirdetett az általános iskola 5-8. 
osztályos korosztálya számára.

Mivel régóta köt szoros munkakapcsolat a klubhoz, hiszen a 
közlekedési témakörben rendszeresen biztosítják a repülőgép 
modelljeink alkatrészeit tanítványaim számára, a versenyre elvittem 
három általános iskolából a vállalkozó szellemű, érdeklődő tanulóimat. 
A legtöbben az Övegesből jöttek el a versenyre. Szép időre terveztünk a 
kitűzött versenynapon, így a hatházi repülőtéren gyülekeztünk reggel 9 
órakor. Valóban napsütésre ébredtünk, de erős szél kerekedett, ezért 
szabadtéren nem lett volna biztonságos a verseny. Erre az esetre 
megszerveztem iskolánk tornatermének használatát, ahol végül sikerrel 
lebonyolítottuk a játékos vetélkedőt.

Szülők is többen eljöttek megnézni a gyermeküket. Kicsik, nagyok 
együtt szurkoltak a rajthoz állóknak. A lányok és a fiúk külön indultak a 
klubtól kapott kis repülőgépmodellekkel: az győzött, akinek a repülője a 
legmesszebb tudott szállni. Mindenki kétszer próbálkozhatott, és ezeket 
összesítve hirdették ki a győzteseket, külön a lányoknál és a fiúknál. 
Végül az abszolút győztes is dobogóra állhatott. A kép alapján bizonyára 
kitalálható kik lettek a győztesek az egyes kategóriákban. Az érmekkel, 
oklevéllel és repülőgépmodellel jutalmazták a legjobbakat.

A verseny és a játék mellett természetesen megismerkedtünk a 
hajómodellek felépítésével és lehetőséget kaptak a gyerekek egy 
benzinmotoros terepjárómodell irányítására, kipróbálására is.

Modellezünk, játszunk, tanulunk

Azt is megtudtuk hogyan, miből és mennyi ideig épülnek az igazi, 
komoly, nemzetközi versenyeken szereplő modellek. 

Egy egész délelőttöt töltöttünk együtt a modellező klub legjobbjaival, 
akik már neves nemzetközi megmérettetések díjait hozták haza 
Zalaegerszegre. 

A gyerekek és mi felnőttek is sokat tanultunk, nagyon jól 
szórakoztunk ezen a napon.
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Intézményünkben a sportéletnek régi hagyományai vannak. Turisztikai 
szakosztályunk rendszeresen szervez kirándulásokat belföldön és külföldön 
egyaránt.

Decemberben adventi kiránduláson vettünk részt Ausztriában, ahol 
megkóstoltuk a híres Czotter csokoládégyár minőségi finomságait, majd eltelve 
a sok édességgel, egy rövid buszozást követően felsétáltunk Graz legmagasabb 
pontjára, ahonnan fenséges kilátás nyílt Stájerország fővárosára. 

Nyár elején folytattuk hagyományos négynapos focitáborunkat. A táborban 
tanulóink a sok foci mellett fürdőzésen, szellemi és ügyességi vetélkedőkön, 
számháborúzáson élvezhették a nyári vakációt.

Minden korosztályban van focicsapatunk az ovisoktól a nyolcadikosokig. Az 
MLSZ Bozsik Iskolai Programjában szerepelnek csapataink. Örömteli, hogy 
van alsós és felsős leány csapatunk is. Iskolánk sportköre az év folyamán hat 
labdarúgó tornát szervezett és bonyolított le. Sikeresen rendeztük meg a felsős 
lányok megyei teremlabdarúgó diákolimpiai döntőjét. A hagyományos 
novemberi 5-6. osztályos labdarúgótorna keretében emlékeztünk meg elhunyt 
kollégánkról, Bozó Tamás tanár úrról, iskolánk legendás testnevelőjéről. 
Korosztályos labdarúgó csapataink közül a 2005-2006-os születésű tanulókból 
álló csapatunk lett a legsikeresebb; ők városi diákolimpiai bajnokok lettek.

Intézményünk tanulói adják a helyi Andráshida LSC labdarúgó 
egyesületének utánpótlás bázisát. Csapataink rendszeresen részt vesznek az 
MLSZ Bozsik Egyesületi Programjának hétvégi rendezvényein.

A legnépszerűbb szellemi sportjátékban, a sakkban is remek eredményeket 
értek el tanulóink. Györe Boglárka megyei diákolimpiai bajnok lett.

Iskolai rendezvényeken sikeresen szerepelnek „ugrólábú” kötélugróink.
Új sportággal, az atlétikával bővültek sportolási lehetőségeink. Az alsó 

tagozatosok számára Ica néni tart heti rendszerességgel mini-atlétikai 
foglalkozásokat.

Úszóink közül „hagyományosan” – követve Szekeres Dorina olimpikonunk 
sikereit -, Betlehem Dávid és Betlehem Dorka szerepelt a legeredményesebben, 
országos és nemzetközi versenyeken értek el értékes helyezéseket.

Varró Dezső
testnevelő tanár

A jégkorongozást a XXI. század sportágának tartják. Miért is? Mert 
leginkább ez a sport felel meg a korszak elvárásainak. Gyors, pörgős, 
változatos, test-test elleni csatákat hoz, ügyesnek kell lenni, gólveszélyesnek, a 
kapusok akrobatikus képességekkel bírnak. Körülbelül 2 óra alatt lezajlik egy 
meccs, és sok gólhelyzetet, gólt, látványos akciót láthat a szurkoló.

A sportág egyre népszerűbb városunkban is. Iskolánk tanulói közül is többen 
járnak hokizni. Zsigray Soma (1.b osztály), Domján István, Wappel Zalán (2.a 
osztály), Gaál Bence, Gaál Noémi, Lagzi Roland, Zubor Noel Zoltán (2.b 
osztály), Hajgató László (3.a osztály), Wappel Milán (4.b osztály), Hollósi 
Tamás, Tóth László (7.a osztály). Ők valamennyien a Zalai Titánok 
korosztályos jégkorongcsapatának igazolt játékosai. Tóth László tagja a 
korosztályos magyar válogatott csapatnak is.

Ha valaki sportágat keres gyermekének, akkor a jégkorongozás kiváló 
választás. Ez az összetett sport egyaránt edzi a testet és a lelket, hisz kitartásra, 
csapatmunkára ösztönöz. A csapattársakkal kötött barátságok egy életre 
szólnak.

Míg a jégkorongozás elsősorban fiúknak ajánlott sportág – bár napjainkban 
már rengeteg lány is űzi -, addig a szinkronkorcsolyázás inkább a lányok 
sportja. Ez a sportág nagyon sokoldalú testi képességeket igényel. A jó erőnlét 
és a koordinációs képességek ebben az esetben is a sportág alapfeltételeit 
jelentik. Kiemelkedő szerepet játszik a biztos korcsolyatudáson túl a 
hajlékonyság, lazaság, a jó ritmusérzék, az ügyesség, az egyensúlyérzék. A 
szinkronkorcsolya szintén csapatsport, ezért fontos az egymásra figyelés, a 
társakhoz való alkalmazkodás. A gyakorlatokat zenére hajtják végre a 
sportolók, ezért ebben a sportágban meghatározó a zene és a mozgás 
harmóniája, összhangja. A szinkronkorcsolya fejleszti az előbb említett 
képességeken túl az esztétikai érzéket, az ízlést is. Gyönyörű látvány, ahogy a 
jégen csodálatos kosztümökben egyszerre mozdul a zenére a 
szinkronkorcsolyások csapata.

Iskolánk tanulói közül Szalai Zsófia (6.a osztály) és Tóth Patrícia (6.b 
osztály) az Ice Stars Szinkronkorcsolya csapat tagja. Tóth Patrícia tagja volt a 
tavalyi évben országos bajnokságot nyert csapatnak is.

Mánfay Erzsébet  tanítónő

Sportélet 2014 „Jeges sportok” az iskolában

Gaál Noémi
Zalai Titánok (U10)

Gaál Bence
Zalai Titánok (U10)

Zubor Noel
Zalai Titánok (U10)

Zsigray Soma
Zalai Titánok (U10)

Lagzi Roland
Zalai Titánok (U10)

Domján István
Zalai Titánok (U8)

Wappel Milán
Zalai Titánok (U12)

Wappel Zalán
Zalai Titánok (U10)

Tóth László
Zalai Titánok (U14)

Hollósi Tamás
Zalai Titánok (U14)

Egy óvodai év
a hagyományok tükrében

Óvodánkban nevelési programunk alapján, minden jeles napot egy hosszabb 
előkészület vezet be, amelyhez az óvónő a gyerekek kíváncsiságát kielégítve 
folyamatosan biztosít változatos tevékenységeket. A hagyományok ápolása 
közben történő együttjátszás, tervezgetés teszi örömtelivé, izgalmassá a 
várakozás időszakát. Ha az ünnep napján a gyermekeket körülvevő felnőttek 
magatartása és a környezet jelzései (ünnepi jelképek) hitelesek, a naphoz 
kapcsolódó közös élmények a gyermekben mély érzelmi nyomot hagynak, 
megalapozódik az ünnepelni tudás képessége. Ezek az élmények hatnak a 
családok szemléletmódjára is.

A farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) időszaka színesíti 
hétköznapjainkat. Verseket, dalokat tanulunk, álarcokat, jelmezeket készítünk. 

Télbúcsúztató népszokás, a kiszézés.
Az „egész óvoda” kivonul népi hangszerekkel, dobokkal, csörgőkkel, 

kereplőkkel, az utcára, és az iskolások csatlakozása után a település főutcáit 
bejárva az előre elkészített kiszebábot elúsztatjuk a Zala folyón, vagy rossz idő 
esetén elégetjük.

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő 
vasárnap).

A gyermekek megismerhetik a hozzákapcsolódó népszokásokat, 
mondókákat. Verseket tanulnak a locsoláshoz, a tojásfestési technikákat 
sajátíthatnak el. 

Ősszel (szeptember 29.) Mihály-naphoz kapcsolódóan megfigyelhetik a 
felnőttek betakarító munkáját, őszi tevékenykedését. Készíthetnek frissen 
préselt gyümölcsleveket, salátákat. Játékuk során berendezhetnek vásári 
helyszínt, árulhatják portékáikat, részt vehetnek a településrészi szüreti 
felvonuláson.  

Az adventi időszakban (november 30-a utáni első vasárnaptól a negyedik 
vasárnapig) ismerkedhetnek az ünnep jelképeivel: koszorú, naptár. Minden nap 
készülhetnek egyszerűbb feladatokkal, ajándékkészítéssel a karácsonyra.

Luca-nap (december 13.) A gyermekek kis pohárkába búzát vetnek, hogy 
majd hazavihessék a család karácsonyi asztalára. A fiúk az óvodában, az 
iskolában, az időseknél, lucáznak. 

Karácsony (december 24-25-26.) Betlehemes vagy pásztorjáték.
A gyermekek gyúrnak, sütnek, mézeskalácsot díszítenek, és az adventi 

időszakban készített ajándékokat csomagolják, készülődve a családi ünnepre. A 
nagyobb gyermekek pásztorjátékkal fokozzák a várakozás örömét. Ekkor 
vendégül hívjuk óvodánkba a településünk idősek otthonának lakóit, és 
előadjuk ünnepi műsorként a betlehemi játékunkat.

A hagyományőrzés az óvodai nevelői munkába való tudatos beépítésével a 
szülőföld iránti szeretet valósulhat meg.

Kodály Zoltán szavait idézve:
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha 

minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
Novák Piroska  tagóvoda-vezető

Zalai Titánok az Övegesből
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Kiadó: Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola, Zalaegerszeg, Iskola u. 1. • Felelõs kiadó: Domján István intézményvezetõ

Felelõs szerkesztõ: Kocsis Csaba • Lektorálta: Dr. Pardavi Andorné

Elérhetõségek: Tel.: 92-596-693, honlap cím: www.ovegesiskola.hu • E-mail cím: titkarsag@oveges-zala.sulinet.hu

Készült: 1200 példányban a Mûhely Nyomdában. A lap kiadását támogatta: Andráshida Településrész Önkormányzata.

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

Heti rendszerességgel működő programok

A 2014. év rendezvényei
Újévi köszöntő

Megemlékezés a „doni áttörésről”

A magyar kultúra napja

Ovis szombat – beiskolázási program

Alapítványi bál

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

Farsang

Kiszejárás, téltemetés a Zalán 

Március 15-i ünnepség

„A víz világnapja” kiállítás, üzemlátogatás a Zalavíznél

Leendő iskolás gyermekek látogatása az 1. osztályokban

Nemzetközi gyermekkönyvnap, a Kuckó bábszakkör előadása

Környezetvédelmi akció 

A költészet napja 

Angol-német nyelvi „Ki mit tud?”

Húsvéti forgatag

„Föld napja” program 

„Könyv napja” könyvtári program

Májusfaállítás az iskolaudvaron

Anyák napi ünnepségek az osztályokban

Ovisok látogatása az 1. osztályokban

„Tavaszi zsongás” népdaléneklési verseny

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

„Nemzedékek kézfogása”  jótékonysági gála

Városi prezentációs verseny 

Zeneiskolás diákjaink hangversenye 

Diákönkormányzati nap,  májusfa kitáncolás

A nemzeti összefogás napja

Környezetvédelmi nap a Gébárti-tónál, városi környezetvédelmi 

verseny 

Ballagás, tanévzáró ünnepély és bizonyítványosztás

Szentiván-éji vigasság

Takarítási világnap: PET, aludoboz-, papír- és elektronikai 

hulladékgyűjtés

ÖKO nap

Zenei világnap, Európai népek napja

Az állatok világnapja

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Zarándoklat a zalaszentmihályfai templomhoz

Földünkért világnap, udvartakarítás, 1. osztályosok faültetése

Öveges-hét

Iskolánk 130 éves évfordulója

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről

Adventi gyertyagyújtások

Mikulás

Lucázás

Karácsonyi ünnepély

Mindenki karácsonya Andráshidán

Kocsis Karolina 7.a

Petőfi Sándor

SZEPTEMBER VÉGÉN

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

Tanulói illusztrációk a vershez

Dóra Szófia 7.a
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