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Tisztelt Olvasó!
„Emberi közös-

ségünk azon tagjai 
a leggazdagabbak, 
akik képesek anélkül 
adni, hogy a legki-
sebb mértékben is azt 
éreznék, nekik keve-
sebb maradt.”

Stephanie Dowrick 
gondolataival kö-
szöntöm a Zalaeger-
szegi Öveges József 
Általános Iskola 12. 
alkalommal megjele-

nő Hírmondójának olvasóit.
Értékeket vesztő, egymás segítését sokszor 

elfelejtő világunkban nagy kincs az olyan kö-
zösség, mint az andráshidai. Úgy gondolom, 
nem lehet róla elégszer beszélni, hiszen az itte-
ni összetartó közösség ereje abban rejlik, hogy 
a különbözőségünk ellenére is tudunk, képesek 
vagyunk egymásért tenni, s nem is keveset.

A helyi civil közösségek, a lakosság, az intéz-
mények, a város vezetése, a fenntartónk sok éve 
hatékonyan együttműködve segíti egymást a cé-
lok megvalósításában.

IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszön-
töm a Zalaegerszegi 
Öveges József Általá-
nos Iskola Hírmon-
dójának Olvasóit, 
Szülőket és Gyerme-
keket, Tanárokat és 
Diákokat.

Ismét magunk mö-
gött hagytunk egy 
esztendőt. Ha felidéz-
zük az elmúlt év ese-

ményeit, az iskola mindennapjait meghatározó 
pillanatokat, a számos tanulmányi versenyen, 
rajzpályázaton elért kiváló eredményt, a meg-
annyi különféle sportágakban kivívott dobogós 
helyezést, nem feledkezhetünk meg arról a kö-
zösségről, arról a szellemiségről, aminek mind-
ezt köszönhetjük.

Az iskola több mint oktatási intézmény, olyan 
közösségi tér, ahol a diákok nem csak a tudás 
alapjait sajátíthatják el, nem csak ismereteiket 
bővíthetik, életre szóló barátságokat kötnek, si-
kereket, kudarcokat élnek meg, itt tanulják meg 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Andráshi-
dai Polgárok!

Kedves Övegesi 
Közösség!

Múlnak az esz-
tendők, mára felnőtt 
ifjak és hölgyek azok 
az egykori nyolcadi-
kosok, akik az első 
Hírmondók cikkeit 
olvasták. Így is van ez 

rendjén, telnek az évek és évenként ismétlődnek 
feladataink, örömeink, olykor bánataink. Az el-
múlt időszak is számvetésre késztet bennünket, 
visszatekintünk, értékelünk. 

A mai nyolcadikosok már megírták a felvé-
teliket, beadták jelentkezésüket, hogy melyik 

középiskolában folytassák tanulmányaikat. So-
kan most is izgalommal várják eredményeiket. 
Akik tavaly tették ezt, azok már túlvannak az 
első félévi értesítőjükön. Az alsóbb évfolyamo-
kon tanulók örülnek a sikereknek, vagy éppen 
fogadkoznak, hogy miből javítanak. Végzős di-
ákjainknak jutott idő az alapítványi bálra egy 
csodás nyitótáncot betanulni. Köszönet nekik és 
felkészítőiknek ezért az élményért.

Ünnepelt egész Andráshida, az alapítványi 
bálon soha nem látott tömeg szórakozott, így 
is segítve az iskola munkáját. Mint a városrész 
önkormányzati képviselője szeretnék köszönetet 
mondani az intézményeink óvodásainak, isko-
lásainak, szüleiknek, hogy minket választottak, 
minket gazdagítanak. Szeretném megköszönni 

Ez az együttműködés jellemezte az elmúlt évet is. 
A 132 éve működő nagy múltú iskolánk a 

2016-os évben is sok eseményben, programban 
bővelkedett.

Az intézmény nevelő-oktató munkája mellett 
igyekezetünk hangsúlyt fektetni a sokszínűség-
re, a nemzeti és helyi hagyományaink őrzésére. 
A programjaink lebonyolításában sok segítséget 
kaptunk a helyi civil szervezetektől, az andráshi-
dai óvodától és a művelődési háztól. 

Gyermekeinknek szerveztünk játszóházakat, 
hagyományőrző és ünnepi megemlékezéseket, 
sportversenyeket, kirándulásokat, táborozá-
sokat. Helyi, városi és regionális tanulmányi 
versenyeken bizonyították sikeresen tanulóink 
felkészültségüket, az iskolában folyó magas szín-
vonalú szakmai munkát. Büszkék vagyunk elért 
eredményeikre, az őket felkészítő pedagógusa-
ink lelkiismeretes munkájára, a szülők, a csalá-
dok áldozatvállalására, segítő együttműködésé-
re. A nyolc év zárásaként több diákunk kapott 
kiemelkedő tanulmányi, sport eredményéért, 
kulturális tevékenységéért kitüntetést. Fényké-
püket – minden tanulónk számára példaként ál-
lítva - elhelyeztük az „Akikre büszkék vagyunk” 
tablón.

A szülőkkel és családokkal való kapcsolatun-
kat jól mutatják a sokszínű közös programjaink, 
például: a 23. alkalommal megtartott fantaszti-
kus alapítványi bálunk, az ausztriai síelésünk, a 
Jótékonysági gálánk, a szüreti felvonulásunk, az 
adventi vásárunk, a csodálatos karácsonyi mű-
sorunk.

Közösségünk nagy örömére megkezdődnek 
az új óvodánk építési munkálatai, befejezzük a 
belső udvarunk felújításának első ütemét.

Terveink, közös elképzeléseink vannak bősé-
gesen. A tervek, célok megvalósításához hatal-
mas erőt ad az andráshidai közösség, ahogyan 
sokszor nevezni szoktam az „övegesi közösség”.

A sikeres munkánk nem valósulhatna meg 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ, a helyi 
vállalkozók, cégek hathatós segítsége nélkül.

Köszönetemet fejezem ki mindenkinek a sok-
sok segítségért, támogatásért!

Kérem Önöket, továbbra is tiszteljenek meg 
bennünket bizalmukkal, segítsék a munkánkat!

Domján István
a Zalaegerszegi  Öveges József

Általános Iskola intézményvezetője

mi a helyes, mi a helytelen és itt gazdagodhatnak 
örökérvényű útravalóval. 

A Zalaegerszegi Öveges József Általános Isko-
la egy ilyen közösségi tér.

A helyi alma máter tantestülete kiemelt figyel-
met fordít a régmúlt szokásainak, hagyománya-
inak ápolására, kulturális és szellemi értékeink 
továbbörökítésére, a körülöttünk lévő világ, 
közvetlen környezetünk megismerésére és sze-
retetére. A településrészt átható összefogást jól 
példázza a szülői közösség támogató segítsége, 
legyen szó túrák, kirándulások, szabadtéri prog-
ramok szervezéséről, az iskola környezetének 
szépítéséről, vagy akár bolhapiacok, sütemény-
vásárok színvonalas lebonyolításáról.

Bár számos jelentős momentumot feleleve-
níthetnék az elmúlt esztendőből, ám azon túl, 
hogy nem szeretném elvenni Igazgató Úr és 
Képviselő Úr kenyerét, a legmeghatározóbbnak 
és legjelentősebbnek azt tartom, hogy végre 
valóra válik a településrész lakóinak régóta dé-
delgetett álma, és 2017-ben egy modern, min-
den igényt kielégítő, korszerű óvoda nyitja meg 
kapuit Andráshidán. A 130 éves épület hosszú 

ideig iskolaként működött, csak később 1962-
ben kezdte meg önálló óvodai tevékenységét. A 
kedvezőtlen körülményekből adódóan, a több-
szöri állagmegóvások ellenére is folyamatosan 
romlott az intézmény állapota, így megoldást 
csak egy teljesen új óvodaépület megépítése kí-
nált.  Ígéretünknek megfelelően az önkormány-
zat közel 360 millió forint összegű beruházásból 
négy csoportszobás, tornateremmel öltözőkkel, 
vizesblokkal, kiszolgáló és egyéb, eddig hiány-
zó helyiségekkel felszerelt modern családbarát 
óvodát épít az iskola mellett. A fejlesztés ered-
ményeként az iskolai, óvodai és közművelődési 
funkciók egy helyen összpontosulnak, biztosítva 
a hatékony, magas szintű nevelési feltételeket.

Bízom benne, a településrész lakói hamaro-
san örömüket lelik az új intézmény együttesben, 
mely újabb színhelye lehet színvonalas rendez-
vényeknek, eseményeknek, a közösségi összefo-
gásnak, az andráshidai lokálpatrióta szemlélet-
nek.

Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

polgármestere

a pedagógus kollégák munkáját, akik a tanítás, 
nevelés mellett a minősítés, önértékelés, szakmai 
ellenőrzés rájuk rótt feladatait is teljesítik.

Úgy vélem derűsen tekinthetünk az előttünk 
álló esztendőre, épül az új óvodánk, megszépül 
az iskolaudvar, tanösvényt építünk, játszóteret 
fejlesztünk, járdát és parkot újítunk fel. Az iskola 
és az új óvoda környezetének rendbetétele pedig 
jövőre is folytatódni fog. Az óvodai fejlesztésnek 
köszönhetően a régi épületben teret kaphatnak 
civil szervezeteink is. Egyszóval mindannyian 
gazdagodhatunk.

Jó munkát kívánok Öveges - iskola!

Sümegi László
önkormányzati képviselő

KÖSZÖNTŐ
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A szülők általában minden gyermekükre 
büszkék, mi pedagógusok is büszkék vagyunk 
minden Övegesbe járó tanulónkra. Ha pilla-
natnyilag nem is nyújtanak olyan teljesítményt, 
amire büszkén tekinthetünk, vagy ha éppen rossz 
fát tesznek a tűzre, akkor is bízunk abban, hogy 
megváltozik és méltóvá válik megelőlegezett 
büszkeségünkre minden gyerek. Előbb- utóbb 
rájuk is büszkék lehetünk.

Hiszen minden gyermek képes valami olyat 
teljesíteni, ami kiemeli őt a többiek közül. Kivá-
ló a tanulmányi eredménye, jól focizik, szépen 
mond verset, mesét, jól rajzol, gyönyörűen tán-
col vagy énekel.

 Nem is feledkezünk el azokról a tanulókról 
sem, akik „csak jók”, nem kiválóak, de valamiben 
biztosan kiemelkedőek: udvariasak, segítőké-
szek, szófogadóak.

Rájuk is büszkék vagyunk. 
A tanév során őket osztályfőnöki, szaktanári 

vagy igazgatói dicséretben részesítettük. Az ő 
fényképük nem kerülhetett még fel az iskola be-
járati aulájában elhelyezett dicsőségtáblára. 

Még nem, de lehet, hogy pár év múlva már ők 
is átvehetik az Öveges-emlékérmet vagy Díszok-
levelet, részesülhetnek Jó sportoló vagy Kulturá-
lis díjban.

A 2015/2016-os tanévben különösen büszkék 
a következő nyolcadikos tanítványainkra lehet-
tünk, ők a tanévzáró ünnepélyen vehették át a 
kitüntetéseket:

Öveges-emlékérmet kapott: Belső Mátyás, 
Kocsis Karolina, Kovács Bálint és Nagy Dorina 
8.a osztályos tanulók.

Díszoklevelet vehetett át: Molnár András és 
Szita Dorina 8.b osztályos tanulók

Kulturális díjban részesült: Hantó Melania, 
Tuboly Andrea, Vonyó Bence, Vörös Vivien és 
Zsigray Luca 8.a osztályos tanulók.

Jó sportoló díjat: Temlén Máté és Tóth László 
8.a osztályos tanulók érdemeltek.

Ők voltak tehát, akikre a leginkább büszkék 
vagyunk. Példájuk követésre méltó minden Öve-
gesbe járó tanuló számára.

Szekeresné Simon Mária
tanító, munkaközösség-vezető

Akikre büszkék vagyunk...

Az idei tanévben, tantestületünkben személyi 
változások történtek. Az alábbiakban az újonnan 
érkezett pedagógusok bemutatkozását olvashat-
ják. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kí-
vánunk.

Szeretettel köszöntöm Önöket! Horváth 
Zsoltné (Andi néni) vagyok 2016. szeptember 
1-től matematikát és ének-zenét tanítok az and-
ráshidai általános iskolában. Zalaszentgróton 
születtem. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola elvégzése után szülővárosom gimnázi-
umában tanítottam. Az iskolai énekkar vezetése 
mellett óraadó voltam a helyi zeneiskolában és 
tagja voltam a városi kamarakórusnak. 2012-
ben a gimnázium átszervezése után a keszthelyi 
Asbóth Sándor Szakközépiskolában folytattam 
munkámat.  

Családommal együtt Zalaegerszegre költöz-
tünk. A napi munkába járás sajnos sok időt el-
vett, ezért mindenképpen Zalaegerszegen szeret-
tem volna tanítani. Nagy örömmel tölt el, hogy 
ettől a tanévtől az Öveges József Általános Iskola 
tanári karának tagja lehetek, ismét mindkét sza-
komat taníthatom, és részese lehetek iskolánk 
pezsgő kulturális életének. 

Jakabné Kiss Emesének hívnak. Matematika- 
fizika- informatika szakos tanár vagyok. 2016.
szeptember elsejétől van lehetőségem a Zalaeger-
szegi Öveges József Általános Iskolában fizikát és 
informatikát tanítani, itt Andráshidán.

Az eddig eltelt hónapok tapasztalata alapján 
csak pozitív érzéseim vannak minden téren. 
Megéri nap mint nap Körmendről bejárni, mert 
itt az iskolában, mint munkahelyen nyugodt 
légkör fogad, otthonos, családias a hangulat. A 

Új pedagógusok az Öveges-iskolában
gyerekek is ebben a légkörben, jó szellemben, tu-
datosan nevelhetők. Szabad kezet kapok a mun-
kám során, ugyanakkor, ha szükséges segítségre 
is számíthatok. Igyekszem minden lehetőséget 
kihasználni, és a kapott segítséget megszolgálni 
a gyerekek felé. Célom – az ismeretek átadása 
mellett- tudatosítani bennük azt az érzést, hogy 
érdemes törekedni, dolgozni. Így a sikerélmény, 
és részemről a dicséret sem fog elmaradni.

Hartmann Lászlóné (Marika néninek) hív-
nak. A pályámat 1977-ben kezdtem tanítóként 
Fekete István Szülőfalujában Göllén. 1982-ben 
elvégeztem Pécsett a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem történelem szakát. Azóta törté-
nelmet tanítottam általános és középiskolában 
egyaránt. Gyermekeim Zalaegerszegen élnek, 
ezért, hogy többet lehessek három unokámmal, 
Hottóra költöztünk a férjemmel. Úgy érzem az 
Öveges-iskolában összetartó, elfogadó közösség-
be kerültem. Nagyon szeretek itt dolgozni.

Soós Tamara háztartásökonómia, – életvitel 
és egészségtan szaktanár vagyok. Nagyon örül-
tem a lehetőségnek, hogy a Zalaegerszegi Öveges 
József Általános Iskolában taníthatok, hiszen így 
együtt dolgozhatok azokkal a kedves pedagógu-
sokkal, akik 15-20 évvel ezelőtt oly sok mindent 
megtanítottak nekem és társaimnak. Ez nagy 
megtiszteltetés számomra, érdekes látni a másik 
oldalról a színvonalas „övegesi” oktatást és iskolai 
életet. Célom, hogy az életvitel és gyakorlat tan-
tárgy keretében kellemes hangulatú tanórákon 
szerezhessenek a felső tagozatos diákok ismere-
teket az önálló, felelősségteljes családi életről, a 
háztartás mindennapi gyakorlatairól.

Gyakran hallhattunk már arról, hogy az óvo-
da és az iskola közötti átmenet alakulása nagyon 
fontos, hiszen egy életre meghatározza a kisgyer-
mek tanulásához való viszonyát. 

Sok kérdés merül fel bennünk ezzel kapcso-
latban, pl. milyen lesz az óvodás gyermek beil-
leszkedése az első osztályba, hogyan felel meg 
az iskola elvárásainak, sikerrel, vagy kudarccal 
indul-e iskolai pályafutása stb. 

Nagy felelősség ez szülőnek, pedagógusnak 
egyaránt.

Azt gondolom mi, andráshidai pedagógusok 
Karácsony Sándor útmutatását tartjuk fontos-
nak:

„Minden gondolatunk, minden tervünk azt 
célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, 
életrevalóbbá, mûveltebbé, derekabbá tenni.”

/Karácsony Sándor/
Ennek szellemében végezzük nevelőmunkán-

kat. Rendszeresen, egész évben folyamatosan 
dolgozunk azon, hogy az óvodás gyermekek 
örömmel kezdjék meg iskolai életüket. Igyek-
szünk ezért sokat tenni, összefogásunk (óvoda és 
iskola) példaértékű lehet sok intézmény számára.

Zalaegerszegen talán csak nálunk hagyomány, 
hogy az első osztályos gyermekek az óvodából 
indulnak az iskolába tanévnyitóra a nyolcadikos 
tanulók kíséretében.

Az óvó nénik októberben óralátogatáson vesz-
nek részt az iskolában, ahol a volt ovisok megmu-
tathatják, milyen új elsős vált belőlük.

Óvodásból iskolás lesz…
Januárban a tanköteles gyermekek szüleinek 

tájékoztató beszélgetésre van lehetőségük a ta-
nítónőkkel, ahol megismerkedhetnek az iskola 
elvárásaival, ezzel segítve a gyermekek beiskolá-
zásának legoptimálisabb időpontjának kiválasz-
tását, ill. információkhoz juthatnak a jövőbeni 
lehetőségekről.

Az „iskolakóstoló napok”, nyílt tanítási órák 
segítenek az óvodás szülőknek, hogy meggyő-
ződjenek arról, gyermeküknek továbbra is And-
ráshidán van a legjobb helye.

Április hónapban az óvoda tanköteles gyer-
mekeinek abban az emlékezetes élményben lehet 
részük, hogy meglátogatják a volt ovistársakat, az 
elsősöket egy tanítási órán, ahol beülhetnek az 
iskolapadba, és aktív részesei lehetnek a tanórá-
nak.

Igen nagy segítség számunkra, hogy az isko-
la teljes tornatermét minden héten kettő órában 
használhatjuk, így a gyermekek nem kerülnek 
hátrányba, mert nincs az óvodának tornaszobája.

Az iskolai rendezvényeken minden alkalom-
mal részt veszünk (Mikulás, adventi vásár, ka-
rácsonyi koncert, húsvét, májusfaállítás, Nem-
zedékek kézfogása, stb.) és igyekszünk a mi saját 
kis műsorainkkal az iskolásoknak kedveskedni 
(lucázás, betlehemezés, az újév köszöntése, ki-
szézés)

A nevelési év végén vendégül hívjuk az óvodai 
ballagásra a leendő tanító néniket, hogy láthassák, 
milyen ügyes gyermekeik lesznek szeptembertől. 

A sok évközi találkozás hozzásegíti a gyerme-
keket ahhoz, hogy olyan iskolába menjenek, ahol 
már otthonosan közlekednek az épületben, isme-
rik a tanító néniket, sok volt ovistárs várja őket.

Az óvodából iskolába való zökkenőmentes át-
menetet nálunk az is segíti, hogy az intézmények 
szoros szakmai kapcsolata megmaradt, továbbra 
is segítjük egymás munkáját.

Novák Piroska tagóvoda vezető
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Az utolsó óvodás évben a gyermekek már tel-
jes biztonsággal közlekednek óvodájukban, szí-
vesen és jókedvűen lépnek be a kapun. Az iskola 
azonban, ahol ők lesznek majd a legkisebbek, 
még szorongással tölti el őket. 

Mi, tanítók, akik örök emlékként őrizzük saját 
iskolába lépésünk pillanatait, átérezzük a gyer-
mekek izgalommal teli kíváncsiságát, de a szo-
rongást is, az ismeretlentől való félelmet. Ezért 
igyekszünk a kellemes, motiváló izgalmat fenn-
tartva az ártó szorongástól mielőbb megszabadí-
tani a gyerekeket. Ennek a szándéknak jegyében 
támadt sok- sok évvel ezelőtt a gondolat, hogy ne 
várjunk az első találkozással szeptemberig, ad-
junk a gyerekeknek, szülőknek és magunknak is 
minél több lehetőséget az ismerkedésre!

Ennek érdekében évről évre, januártól a be-
iratkozásig kitárjuk iskolánk kapuit az óvodás 
gyerekek és szüleik előtt. 

A tavalyi tanévben programsorozatunk a szü-
lőknek szóló fórummal kezdődött. 

Itt igyekeztünk megválaszolni azokat a kér-
déseket, amelyeket előzetesen, írásban elküldtek 
nekünk, illetve lehetőséget adtunk a további kér-
dezésre. Amíg a felnőttek beszélgettek, a gyereke-
ket játszóházba várták a tanító nénik. Rajzpályá-
zatot is hirdettünk „Iskolás leszek” címmel. 

Második alkalommal „ovis pénteket” tartot-
tunk, amikor a gyerekek játékos tevékenységek 
közben ismerkedhettek az iskolával és a tanító 
nénikkel. 

Legközelebb egy szombat délelőttöt töltöttünk 
együtt. A program a tornateremben kezdődött. 

Intézményvezetőnk bemutatta az iskolát, majd 
gyerekcsoportjaink léptek fel. Itt hirdettük ki a 
rajzpályázat eredményét is. A műsor után egy 
pontgyűjtő játék keretében kis vendégeink végig-
járhatták a szaktantermeket, ismerkedhettek in-
tézményünk sokszínűségével. Mi, leendő tanító 
nénik osztályainkban fogadtuk a majdani elsősö-
ket és szüleiket. 

Március hónapban a két negyedik osztályban 
nyílt tanítási órákat lehetett látogatni. 

Időközben bejártuk az iskolánk vonzáskörze-
tébe tartozó óvodákat, újra találkoztunk a gyere-
kekkel és szüleikkel. 

Programsorozatunk befejező mozzanata volt a 
beiratkozás, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy is-
kolánkra város- és környékszerte nagy az érdek-
lődés, hiszen két osztályunkba 56 kisgyermeket 
írattak be. 

Május végén, az első szülői értekezleten aztán 
megszülettek az új szülői közösségek.  Gyakor-
ló tanítóként tudjuk jól, milyen fontos a szülői 
háttér, hisz csak együtt, egymást segítve tudjuk a 
gyermekeket nevelni. S tudjuk azt is, hogy az az 
erő, amit együttműködésünk közben a gyerekek 
felé sugárzunk, az  ő közösségüknek is építőköve 
lesz. 

Júniusban, amikor az óvodai évzárókra elláto-
gattunk, már név szerint ismertük „gyermekeink” 
jó részét, és nagy örömmel vittük haza magunk-
ban a róluk alkotott első kedves képeket.

Simonné Gaál Eszter
és  Molnár Andrásné

tanítók

Augusztus utolsó előtti hetében találkozóra 
vártuk iskolánkba a gyerekeket, amolyan „be-
avatásra”. A táncteremben gyülekeztünk, ahol a 
megszeppent „elsősök”  hipp- hopp, egy mesé-
ben találták magukat. Pontosabban egy palota 
kapujában, amin bizony nagy bátorság volt be-
lépni! Hiszen el kellett engedni anya, apa kezét, 
kopogni is kellett, köszönni is hangosan, sőt be is 
kellett mutatkozni! Aztán odabenn a palotaőrök- 
Ildikó és Melinda néni- máris kitűzték az 1. bé-
seknek készült jelvényt. Amikor mindenki meg-
érkezett a kastélyba, váratlanul „tudós baglyok” 
bújtak elő egy kosárból, akik már alig várták, 
hogy beköltözhessenek új gazdáik olvasókönyvé-
be. Ehhez viszont az új lakóknak ki kellett állniuk 
a palota próbáit. Miután kiderült, hogy a meg-
mérettetést mindenki vállalja, elköszöntünk a 
szülőktől. Ők felmentek az osztályba, hogy meg-
terítsenek az uzsonnához, illetve besegítsenek az 
osztály szépítésébe. Odalenn a mesebeli próbák 
vidám hangulatban teltek, majd baglyocskáink 
kíséretében osztályunkba mentünk. A gyerekek 
uzsonna közben boldogan újságolták szüleiknek, 
hogy már igazi iskolások lettek! Végül egyik ked-
ves apuka, Borsos Miklós autójából előkerült a 
tőle elmaradhatatlan gitár is, és az első találko-
zásunkat búcsúdallal zártuk: „Szél hozott, szél 
visz el…” énekeltük, és éreztük, hogy ami ezen 
a délutánon történt, az mindannyiunk számára 
fontos emlék marad. Szeptember elsején pedig 
már kedves ismerősként üdvözöltük egymást.

Simonné Gaál Eszter, az 1. b osztályfőnöke

Hetedikesként másodszor indultunk el a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen. A levelező for-
duló feladatait lelkesen oldotta meg 3 fős csapatunk, melynek Karikó Panna, Takács Debóra és jóma-
gam voltunk tagjai.

A feladatlapok témája az Aggteleki Nemzeti Park, a fényszennyezés és a környezettudatos vásárlás 
volt. Ezekből a témakörökből állt a körmendi területi döntő, ahol a második helyezést elérve, meghí-
vottként jutottunk be a Szolnokon tartott országos döntőbe.

 Februártól áprilisig készültünk az utolsó megmérettetésre, mely 
három részből tevődött össze. Előzetes feladatként újrahasznosított 
anyagból egy környezetvédelmi társasjátékot kellett készítenünk. Eb-
ben Anita néni és Szak Dorina volt a segítségünkre. A dokumentáci-
ónk a második helyet érte el. Prezentációt állítottunk össze a fogyasz-
tói társadalom környezetre gyakorolt hatásáról. Ezt közösen előadva 
a harmadik helyen végeztünk.  Az utolsó feladat egy teszt kitöltése 
volt a már említett témákkal kapcsolatban. Itt a tizenegyedik helye-
zést ért el a csapat. 

A legjobb tudásunk szerint teljesítettünk, s köszönjük Domján 
Anita tanárnőnek a felkészítést. 

Remélem, az idén is tovább jutunk!
Remi Jázmin  8. a

Először a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntőjén

Az első találkozásÍgy vártuk elsőseinket

Az osztálytársaimmal 2016. szeptember 28-án 
sportbemutatón vettünk részt, a városi sportcsar-
nokban.

Autóbusszal érkeztünk a rendezvényre, ahova 
más iskolákból is jöttek diákok. Kicsit megijed-
tem, amikor megkaptam azt a füzetet, amelybe 
az egyes standoknál, különböző sportágak kipró-
bálásával pecséteket kellett gyűjteni. Tíz pecsét 
megszerzésével kaphattunk egy frízbit és egy 
kitűzőt.

Elsőként az atlétikát, majd a tornát és a táj-
futást próbáltam ki. A tájfutással már korábban 

A sport legyen a tied!
megismerkedtem, és anyuékkal voltam már táj-
futóversenyen is. Aztán jött a jégkorong, ami a 
korcsolyázás miatt érdekelt. Lőni is kellett az 
egyik helyen, ide kétszer is visszamentünk a ba-
rátnőmmel. Az úszásnál három kérdésre kellett 
helyesen válaszolni, ezért érmet kaptunk. 

A végén kicsit elszomorodtam, mivel nem si-
került mind a 10 pecsétet összegyűjteni. Annak 
viszont örülök, hogy részt vehettem a bemuta-
tón, és ilyen sokat játszhattunk.

Szeretném, ha még egyszer elmehetnénk, és 
újabb, kevésbé ismert sportágakat is kipróbálhat-
nánk.

Péter Kinga  4. a
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Suli

Rádió

A tanév megkezdése után családi napot szer-
veztünk a szülői közösséggel. Jó hangulatú dél-
utánt töltöttünk el a Vorhotai Szabadidőközpont-
ban. Ismerkedtünk, barátkoztunk, sportoltunk, 
játszottunk.

Az ősz során rendkívüli fogadóóra keretében 
minden kis tanítványunkat meglátogattuk ottho-
nában. A családok nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket, öröm volt látni a gyermekek izgalmát. 
Sok olyan tapasztalatot, információt gyűjtöttünk, 
amely csak ilyen meghitt, nyugodt körülmények 
között bontakozhatott ki.

Molnár Andrásné
az 1. a osztályfőnöke

CSALÁDI NAP VORHOTÁN

Iskolánk könyvtára száz négyzetméteren, esz-
tétikus környezetben várja az olvasó diákokat és 
a környék lakóit. A beiratkozás és a kölcsönzés 
mindenki számára ingyenes. A mesekönyvek és 
az ifj úsági irodalom remekei mellett ismeretter-
jesztő és felnőtteknek szóló könyvekből is válo-
gathatnak az érdeklődők.

Kiemelt ajánlataink:
Kisgyermekek számára: Geronimo Stilton so-

rozat, Aranyfa sorozat, Olvasólétra sorozat, Bar-
tos Erika könyvek, Benedek Elek meséi

Ifj úsági könyvek: Rumini könyvek, Finy Petra, 
Böszörményi Gyula könyvei, LOL könyvek, Al-
konyat sorozat, a teljes Harry Potter sorozat, Egy 
ropi naplója 

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

Ismeretterjesztő könyvek: Mi micsoda, 100 ál-
lomás – 100 kaland

Olvasótermünk 20-25 olvasónk számára biz-
tosít lehetőséget a nyugodt olvasásra, munkára, 
amelyet gazdag kézikönyvtári állományunk va-
lamint multimédiás számítógépeink is segítenek.

Könyvtárunk egyedi sajátossága a bábgyűjte-
mény, amelyet szakkörökön, tanórákon és külön-

Az iskolai könyvtár

Az övegesi diáksereg régi álma teljesült, mi-
kor 2016 októberében egy kis lelkes csapatnak 
köszönhetően megszólalt az iskola üres 
étere, mely azóta is minden hónap utol-
só péntekén az óraközi szünetekben 
jelentkezik. Főszerkesztő műsor-
vezetőnk, Szak Dorina beszámol 
mindenről, ami az adott hónapban 
történt: iskolai programok, ren-
dezvények, versenyek, ünnepélyek, 
megemlékezések. Az iskolai élet min-
den egyes mozzanatáról értesülhetnek 
a tanulók. Az aktualitások sem marad-
nak ki, még az aznapi menzai menüről is 
kapnak tájékoztatást a gyerekek, és az időjárás   

Beindult a sulirádió!

Harmadik alkalommal vettünk részt a Vo-
nyarcvashegyen megrendezésre kerülő angol 
nyelvű drámafesztiválon 2016. május 13-án. 
Két darabot mutattunk be. A Greensleeves című 
táncszínházi produkciónkban Fábián Boglárka 
szólót énekelt, Nagy Dorina, Horváth Ádám, Tu-
boly Andrea, Horváth Zsófi a és Vaski Panna tán-
coltak. A zsűri és a közönség tetszését egyaránt 
elnyerte bemutatónk, a jutalma arany minősítés 
lett.

Másik előadásunk a Pocahontas című musical 
volt Tuboly Zsófi a címszereplésével. A további 
szerepeket Horváth Ádám, Németi Gábor, Végh 
Péter, Volner Fanni, Perom Poglárka és Furák Ta-

Angol drámafesztivál

féle műsorokon használnak diákjaink és pedagó-
gusaink.

Kiemelt feladatunk az olvasás megszeretteté-
se, mert ezen keresztül vezet az út az értő olva-
sáshoz, amely az eredményes tanulás és munka 
elengedhetetlen feltétele. Mindezt rendezvények-
kel (író-olvasó találkozók, vetélkedők, kulturális 
bemutatók) is igyekszünk segíteni.

Könyvtárunk fontosnak tartja az ismeretszer-
zés és a kommunikáció modern formáinak meg-
ismertetését is. Multimédiás számítógépek állnak 
az olvasók rendelkezésére.

Második alkalommal rendeztük meg a városi 
prezentációs versenyt, amelyen a tanulók sokféle 
képessége bontakozhatott ki. A szóbeli kifejező-
készség mellett a számítógépes ismeretek magas 
szintű alkalmazására is szükség volt.

Az iskolai könyvtár önálló honlappal is rendel-
kezik, amely az iskola honlapjáról vagy az alábbi 
címen érhető el:

http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu 
Továbbra is szeretettel várjuk kedves olvasó-

inkat!
Kocsis Csaba és Ipcsics Edit

könyvtárosok

mara játszották. A jól ismert történetben az indi-
ánokat a negyedikesek, a fehér telepeseket pedig 
a hatodikosok jelenítették meg. A sok szereplőt 
megmozgató és látványos jelmezeket bemutató 
darab szintén arany minősítést kapott.

Az emlékezetes nap első fele keszthelyi kirán-
dulással telt, a sikeres szereplés után pedig sikert 
aratott a jutalomként kapott torta. Diákjaink 
találkozhattak és megismerkedhettek angolul 
tanuló diákokkal a megye minden részéről, és 
remélhetőleg a szép nap után még szívesebben 
merültek el az angol nyelv tanulásában.

Kocsis Csaba szaktanár

előrejelzést is meghallgathatják.
A nagy sikerre való tekintettel novemberben 

bővült a műsoridő. Minden pénteken 
ebédszünetben meglepetésműsort su-

gárzunk. A diákok zenei kéréseiket 
és egyéb javaslataikat hét közben el-
juttatják a portán elhelyezett gyűj-
tődobozba. A szerkesztők, Takács 
Dávid és Kálmán Viktória ezekből 

összeállítják a zenei blokkot az öve-
gesi diáksereg nagy örömére.

Ragán Tünde
a diákönkormányzat munkáját 

segítő
pedagógus

2016 tavaszán Véberné Egyed Marianna kol-
léganőmmel részt vettünk egy pedagógus to-
vábbképzésen, Budapesten. A Biztonságos Iskola 
Program célja, hogy a 7-14 éves korú gyermekek 
körében bekövetkező balesetek számát csökkent-
se azáltal, hogy a gyermekeknek a veszélyes hely-
zetekkel kapcsolatos hozzáállását, óvatosságát 
igyekszik formálni, kialakítani játékos formában. 

A tanulók 2 alkalommal, egymásra épülő, 
együttműködést fejlesztő, játékos, izgalmas, a 
drámapedagógia és a csoportmunka eszközeit 
használó inter aktív foglalkozásokon vesznek 
részt. Minden évben a negyedikes és az ötödikes 
tanulók ismerkedhetnek meg a programmal. A 
foglalkozások jó hangulatban zajlanak, a diákok 
nagyon élvezik a tanulásnak ezt a játékos formá-
ját.

Bízunk abban, hogy az itt szerzett ismereteket a 
mindennapi életben is hasznosíthatják.

Makovecz Tamásné
intézményvezető-helyettes

2016 tavaszán Véberné Egyed Marianna kol-
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Hitoktatás
Iskolánkban idén hitoktatásra 107 tanuló irat-

kozott be. Ebből négyen a református, a többiek 
a katolikus egyház tanításának alapjaival is-
merkednek. Ebben a tanévben Török Tamásné 
Gyöngyi néni foglalkozik a gyerekekkel. Ocsovai 
Grácián atya a 8. osztályosokat készíti fel a bér-
málkozásra. Nagy Gézáné a 2. 3. 4. évfolyamon 
lát el hitoktatói feladatokat. A református hitok-
tató, Hodánicsné Bíró Tünde heti 1 alkalommal 
érkezik hozzánk. Alsó tagozatban idén is készü-
lünk az elsőáldozásra. A 4. osztályosok külön 
felkészítésre járnak a Jézus Szíve Plébániára. Két-
hetente Grácián atya avat be a szentség vételéhez 
szükséges tudnivalókba.

Programok
Idén az őszre tervezett zalalövői zarándoklat a 

rossz időjárási viszonyok miatt elmaradt, helyette 
tavasszal szeretnénk eljutni a Borosán-völgybe.

Nagy örömünkre ellátogatott iskolánkba 
Lendvai Zoltán atya, akit sokan a „gördeszkás 
pap”-ként ismerhetünk. Ő gyakorló lelkipásztor, 

HITÉLET

A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 
ismét sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások 
és a Vidékfejlesztési Minisztérium által közö-
sen kiírt ökoiskola pályázatán. Országosan 61 
intézmény kapta meg az Ökoiskola címet, me-
lyet 2016. január 30-án  Budapesten vehettek át 
Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelési államtit-
kártól (EMMI) és Gulyás Andrea közigazgatási 
államtitkártól (FM) az iskolák képviselői.

Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának 
legmagasabb szintű állami elismerése, melyek 
iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelke-
dően magas színvonalon képviseli a környezeti 
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai értékeit. 

Iskolánkban nemcsak a tanítási órákon érvé-
nyesül a környezeti nevelés, a fenntarthatóság 
pedagógiai elvei, hanem az iskolai élet minden 
területén. A ZöldDök felügyeli a termek tisztasá-
gát, rendjét, szervezi a szelektív hulladékgyűjtést, 

Ismét ökoiskola lettünk!
az udvar takarítását is. Diákjaink minden évben 
a településrészen szemetet szednek, a szülők-
kel közösen fát ültetnek, és a helyi közösséggel 
együttműködve a helyi környezeti problémák 
megoldásában is részt vesznek.

Tanulóink nagyon szépen szerepeltek az Öko-
város környezetvédelmi jeles napok versenyein, 
és a megyei versenyeken. Fábián Boglárka a Kaán 
Károly országos természet- és környezetismereti 
verseny megyei 8., Remi Jázmin a Hermann Ottó 
országos biológia verseny megyei versenyén a 7. 
helyet szerezte meg. A víz világnapja versenyen a 
hetedikes csapat (Remi Jázmin - Takács Debóra 
- Karikó Panna) az 1, a hatodikos csapat (Fábián 
Boglárka - Pócsik Karina - Tuboly Zsombor) pe-
dig a 2. helyen végzett. 

Iskolánk A víz világnapja városi verseny meg-
rendezésével járult az ökováros környezetvédel-
mi programjaihoz.  Minden évben másodiko-

saink részt vesznek a Belvárosi Ökonapon, míg 
az első osztályosok a Zala Víz üzemlátogatásán. 
Az idén iskolánk Fenntarthatósági, a Pénz 7 és 
Víz témahetet tartott, s ezek mellett megemlé-
keztünk a környezetvédelmi jeles napokról is. A 
környezetvédelmi napon a diákönkormányzat 
vezetésével egészségnapot tartottunk az Aqua 
Cityben. Nyáron kerékpáros ökotáborban vett 
részt 29 diákunk a Balaton mellett.

A címet 2018-ig birtokolhatja az iskolánk, 
melynek fő feladata az eddig elért eredmények 
fenntartása, az ökoiskola kritériumrendszeré-
nek megfelelő működés, és a pályázatban vállalt 
feladatok teljesítése. Ezt a felelősségteljes mun-
kát felügyeli és szervezi az öko munkaközösség 
Domján Anita biológia-környezetvédelem sza-
kos tanár irányításával.

Domján Anita
biológia – környezetvédelem szaktanár

Rédicsen plébános, és a gördeszkázást profi szin-
ten űzi. Erről a médiából értesülhettek az erre 
figyelők. Nagy rajongótábora van, akik követik a 
munkásságát és a hobbiját. A focipályán tartott 
bemutatót, és ki is próbálhatták a gyermekek ezt 
a sportszert. A találkozás filmbemutatóval zá-
rult, ahol a külföldi útjairól, élményeiről mesélt 
a vendég. A kellő humorral, életszerűen előadott 
történetek magukkal ragadták a hallgatóságot, 
hozzászólások, kérdések bizonyították az oldott 
hangulatot. Köszönjük ezúton is a részvételt, 
Grácián atyának pedig a szervezést.

Advent
Az adventi időben a hét első napján gyer-

tyagyújtásra gyűltünk össze. Ezen a télen külö-
nösen nagyon jó hangulatban várakoztunk az 

üdvözítő születésnapjára. Az osztályok napokkal 
előtte lelkesen készültek a szereplésre, versekkel, 
énekekkel tették emlékezetessé a hétfő regge-
leket. Grácián atya, Kamill atya gondolatai és a 
fellobbanó gyertya fénye kísértek bennünket az 
osztályokba. Köszönjük Kamill atyának a cite-
rajátékát, Horváth Zsoltné Andi néninek és az 
énekkarosoknak a közreműködést.

Nagy Gézáné
tanító, hitoktató
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Idén nyáron már második alkalommal vettem részt Anita néni és 
igazgató bácsi által szervezett öko- kerékpáros táborban. A tábor a test-
mozgásról, a természetvédelemről szól leginkább, de nekünk a legfonto-
sabb talán a barátokkal töltött idő volt.

A tábor 5 napon át tartott. Hétfő reggel vonattal utaztunk Vonyarc-
vashegyre. A szállás elfoglalása után hamarosan nyeregbe pattantunk, és 
egész héten szinte le sem szálltunk a biciklinkről. Ezzel mentünk min-
denhová: Szigligetre, a gyenesdiási lőtérre, bowlingozni és a balatoni 
strandra is. A programok között szerepelt még vadászati és természet-
védelmi vetélkedő, vadászat, számháború, bátorságpróba, holdfénytúra, 
számos kilátó és tanösvény túra, s elvonatoztunk a Tapolcai- tavasbar-
langba is. Az energiánk pótlásáról Anna néni, Anita néni és igazgató 
bácsi gondoskodott, jókat ettünk-ittunk. Péntekre kellőképpen elfárad-
tunk, de megérte!

Remélem, ez a tábor hagyománnyá válik az Övegesben, hogy mások is 
megtapasztalják ezt a nagyszerű élményt. Köszönjük! 

Németi Gábor 7. a

Öko- kerékpáros tábor a Balatonnál

„Izgalmas programokon vettünk részt.”  Sali Rebeka
„Jó közösséget alkottunk”  Németi Gábor
„Nekem a szigligeti várból a kilátás tetszett a legjobban”  Pócsik Karina
„Sokat fürödtünk a Balatonban”  Sohár Dilen
„Kedveltem az izmokat megmozgató kerékpározást”  Buzogány Balázs
„A célba lövés és a lövészeti bemutató izgalmas volt”  Bokányi Benita
„A Domján-féle specialitás és a finom ételek erőt adtak a kerékpározáshoz”

Mileji Máté
„A gyenesdiási térképes tájékozódó verseny és faluséta megtanított csapatban 
dolgozni” Smodics Barbi
„A bicikli és a tanösvénytúra, a közös étkezések óriási élményt adott.”

Varga Annamária
„A Tapolcai - tavasbarlang 3D vetítését és a csónakázást soha nem felejtem el.”

Kovács Csenge
„Nagyon sokat bicajoztunk” Dudás Péter
„A szigligeti kerékpártúra szőlőcukor készleteit még ma is a számban érzem”

Mezőfi Emma
„Igazgató bácsi esti meséi élvezetesek voltak.” Szabó Dzsenifer
„Nem feledem az esti fürdőzéseket és a gúla építését” Lábodi Liza
„ A Vízibolha csapat kapitánya lehettem” Pendli Zsófia
„ A számháború és az esti bátorságpróba nagy élmény volt” Domján Istvánka

Vélemények az öko- kerékpáros táborról

A 2015-16-os tanévben angol és német 
nyelvből is alapfokú nyelvvizsgára készül-
tek nyolcadikos tanulóink, hiszen mindkét 
nyelvből működött tagozatos csoport. An-
golból nyolcan, németből kilencen vágtak 
neki a megmérettetésnek.  

Az alapfokú nyelvvizsga jelentősége ab-
ban rejlik, hogy a gyerekek nyelvtudása, 
nyelvkészsége egy tanév alatt nagyon sokat 
fejlődik, rutint szereznek a vizsgahelyzetek 
kezelésében, bővül a látókörük, bátrabban 
meg tudnak nyilatkozni az adott idegen 
nyelven. Iskolánk alapítványa is segítséget 
nyújt a nyelvvizsgázóknak, hiszen az írás-
beli vizsga díját az alapítvány vállalja fel, a 
szóbeli vizsgát pedig a szülők fizetik. Kö-
szönet az alapítványunknak a segítségért!

Szeptemberben elkezdtük a felkészülést, 
folyamatosan és tudatosan végeztük az Ori-
go nyelvvizsga követelményeinek elsajátítá-
sát, elmélyítését.

Nyelvvizsgák az Övegesben
Az írásbeli vizsga (B) követelményeként 

levelet kell írniuk a vizsgázóknak, szöveget 
kell értelmezni, illetve úgynevezett közve-
títési feladatot kell megoldaniuk, az utóbbi 
kettőt magyar nyelven, az elsőt az adott ide-
gen nyelven. A szóbeli vizsgán (A) hallott 
szöveghez kapcsolódó feladatlapot kap-
nak, majd képleírás, illetve a vizsgáztatók-
kal folytatott kötetlen beszélgetés képezi a 
megmérettetést. 

Az órákon sokat gyakoroltunk min-
dent, folyamatos és kitartó munkát kívánt 
a tanulóktól a felkészülés. Mindkét csoport 
komolyan vette a munkát, lelkiismeretesen 
tanultak, időnként, különösen a szóbeli be-
szélgetés témáinak kidolgozásakor, illetve a 
képleírások gyakorlásánál jókat nevettünk.

Május elején zajlottak a vizsgák, mely-
nek eredményeképpen németből hárman 
komplex, ketten sikeres írásbeli, ketten si-
keres szóbeli, angol nyelvből hatan komp-
lex, ketten pedig sikeres írásbeli nyelvvizs-
gát tettek le.

Az idei tanévben is készülünk a jelenlegi 
nyolcadikosokkal, remélem hasonlóan szép 
eredményt érnek el ők is.

Stomfainé Gergye Ágnes
szaktanár
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Iskolánk sikerrel pályázott 2016 tavaszán
az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által meghirdetett pályázatokra:

a „Határtalanul” programra és az „Öveges Sportágválasztó” programra. 
Emellett részt vehettünk a Nemzeti Tehetség Program MaTalent2  pályázatá-
nak kipróbálásában, továbbá folytattuk a „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesz-

tési” pályázat ötéves fenntartási időszakában a pályázati programot.

Iskolánk sikerrel pályázott az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett 
„Sportágakat népszerűsítő rendezvények támo-
gatása” című, NTP-SR-16-0028 kódjelű pályá-
zatra az „Öveges Sportágválasztó” címmel. 

A projekt megvalósítására 788 000 Ft elnyert 
keret áll rendelkezésre.

A pályázatunk fő célja, hogy minél több em-
berhez jussanak el a sport pozitív üzenetei: az 
óvodástól a nyugdíjas korosztályig minden-
ki találja meg a hozzá leginkább illő sportágat, 
hozzájáruljon az egészség megőrzéséhez, az 
egészségtudatos magatartás és az egészségisme-
reten alapuló szemlélet kialakításához, az aktív 
és egészséges életmódra neveléshez, a testmozgás 
népszerűsítéséhez. 

A megjelenő sportági paletta igen széles: nyári 
és téli sportágak, küzdő-, és labdasportok egya-
ránt képviseltetik majd magukat, igazi sport-ka-
landparkká változtatva a helyszínt. Ezeken a 
napokon nem az egymással való versengés a fő 
motiváció, inkább az élményszerzés, éljék át a 
résztvevők a mozgás örömét, kapjanak kedvet a 
rendszeres sportoláshoz.

A programba négy partnerintézményt von-
tunk be:

1. Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshi-
dai Tagóvodája

2. Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
3. Izsák Imre Általános Iskola
4. Petőfi  Sándor és Dózsa György Magyar- 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Pe-
tőfi  Sándor Székhelyiskola

A sportágválasztó rendezvényt a tanév során 
két alkalommal rendezzük meg, a két nap során 
összesen 15 sportágat próbálhatnak ki a részt-
vevők.

Az első témanap az úgynevezett Téli sport-
ágválasztó volt, melyre 2016. november 30-án 
került sor a Zalaegerszegi Jégcsarnokban. Az 
esemény célja a két téli sportág: a jégkorong és 
a jégkorcsolya megismerése volt. A délutáni 
programon a pályázatba bevont óvodások, 2., 3. 
és 4. évfolyamos tanulók, valamint középiskolás 
diákok vettek részt, minden iskolából 10-10 fő 
képviselte az óvodáját-iskoláját. A mi intézmé-
nyünkből 60 fő vett részt, összesen pedig 100 főt 
vontunk be a programba. A csapatok tagjai el-
sősorban olyan gyermekek, fi atalok voltak, akik 
még nem sportolnak rendszeresen. A helyszínre 
autóbusz szállította a csapatokat, a megérkezést 
követően minden résztvevő az egészséges táplál-
kozáshoz szükséges összetevőket tartalmazó élel-
miszercsomagot kapott. A Kölcsey Ferenc Gim-
názium önkéntes diákjai segítették a szaktanárok, 
edzők munkáját.

E rendezvényünkhöz véradás kapcsolódott az 
iskolánkban.

Az ünnepélyes megnyitót prominens szemé-
lyek is megtisztelték: Vígh László, országgyűlési 
képviselő, miniszteri biztos, Kajári Attila, a Za-
laegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Tóth 
Ferenc, a Pedagógiai Oktatási Központ főosztály-
vezetője, Sümegi László, Andráshida városrész 
önkormányzati képviselője, Országhné Tóth 
Ágnes, a Zalaegerszegi Tankerület tanügyigaz-
gatási referense, Mateisz Roland, a HunGast 
Nyugat Kft . ügyvezetője, valamint Tarjánné Dr. 
Szabó Zsuzsanna, közoktatási szakértő, nyugal-

mazott gimnáziumi igazgató, szakmai segítőnk. 
A nyitóbeszédek után két helyszínen zajlott a 

sportágakat bemutató rendezvényünk. A „száraz 
helyszíneken” a résztvevő csapatok az öltöző-
ben  felpróbálhatták a  hokifelszerelést, az emeleti 
konditeremben ügyességi feladatokban vehettek 
részt, az előtérben sporttal kapcsolatos  TOTÓ-t 
tölthettek ki, és forró, ízletes teával melegedhet-
tek. A „jeges helyszínen” a kisebb gyerekek és a 
tanulók 3 csoportra osztva 3 oktatóval  ismerked-
hettek meg a korcsolya alapjaival a jégpályán. Az 
épület mögötti téren  a jégcsarnok munkatársai 
havat is varázsoltak a gyerekek és a fi atalok nagy 
örömére. A résztvevőket egy teljes hódomb várta, 
ahol a  hógolyózás és a hóemberépítés igazi téli  
élményt jelentett számukra.

A délutáni program a jéghokisok és a szink-
ronkorcsolyázók bemutatójával ért véget. Külön 
öröm volt számunkra, hogy a látványos bemuta-
tón iskolánk jelenlegi és volt tanulói is szerepel-
tek: Tóth Patrícia 8.b osztályos szinkronkorcso-
lyázó tanulónk, valamint Tóth László és Hollósi 
Tamás jéghokisok, akik az idei tanévben már 
középiskolások.

Bízunk abban, hogy kedvet kaptak a résztve-
vők, és közülük többen is rendszeresen sportol-
ni fognak.

Köszönjük Mészáros Gyulának, a Zalaeger-
szeg Jégsportjáért Közhasznú Alapítvány ku-
ratóriuma elnökének, Bauer Borbálának, a 
jégcsarnok intézményvezetőjének és nem utol-
sósorban a jégcsarnok minden munkatársának 
az élményekkel teli délutánt. Köszönjük továbbá 
Domján István intézményvezetőnknek, Kernné 
Orbán Gabriella testnevelő tanárnőnek, a pályá-
zat sportprogram felelősének, Mánfay Erzsébet 
tanítónőnek, alsós munkaközösség-vezetőnek, 
valamint minden résztvevő kollégának a segítő 
közreműködést.

Pályázati programunk második témanapja a 
„Tavaszi sportágválasztó”, melynek keretében 
2017. május 10-ére egész napos rendezvényt 
tervezünk. A sportágválasztón 13 sportágat 
(labdarúgás, birkózás, sportlövészet, aerobic, íjá-
szat, teke, kerékpározás, vívás, kosárlabda, judo, 
tájfutás, tollaslabda és lovaglás) mutatunk be, 
amelyet ki is próbálhatnak a résztvevők. A sport-
ágválasztóhoz egészségnapot, sportágakat nép-
szerűsítő - városi szintű- művészeti kiállítást és 
jótékonysági akciókat is kapcsolunk. Az egyik 
jótékonysági program keretében a résztvevők 
nélkülözhető sporteszközeiket, sportruházataikat 
ajánlhatják fel rászoruló gyerekeknek, a másik 
esemény  a  véradás  lesz. Neves sportszemélyi-
ségekkel, élsportolókkal közös sportolásra is le-
hetőség nyílik. A téli sportágválasztón résztvevő 
gyermekek és diákok körét kibővítjük iskolánk 
minden tanulójával és dolgozójával, bevonva a 
szülőket, a helyi nyugdíjasokat, az iskolával kap-
csolatban álló szakmai és civil szervezeteket is. 
Segítőknek ezúttal is önkéntes középiskolás diá-
kokat kérünk fel. A tervezett létszám: 550 fő.   

A program szakmai vezetője Salamon Edit 
intézményvezető-helyettes; pénzügyi megvalósí-
tásért felelős Ruszinné Antal Veronika; a sport-
programokért Kerné Orbán Gabriella tanárnő; az 
egészség-programokért Domján Anita tanárnő; 
a művészeti programokért Léder Anita művelő-
désszervező; az adminisztratív munkáért pedig 
Merth Annamária pedagógiai asszisztens felel.

„öveges sportágválasztó” SIKERES PÁLYÁZATAINK
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Iskolánk sikerrel pályázott 2016 tavaszán
az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által meghirdetett pályázatokra:

a „Határtalanul” programra és az „Öveges Sportágválasztó” programra. 
Emellett részt vehettünk a Nemzeti Tehetség Program MaTalent2  pályázatá-
nak kipróbálásában, továbbá folytattuk a „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesz-

tési” pályázat ötéves fenntartási időszakában a pályázati programot.

HATÁRTALANUL
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, „Tanulmányi kirándulás hetedikesek-

nek” című  pályázatra benyújtott, A bethleni Erdély megismerése című pályázatunk az emberi erő-
források miniszterének döntése alapján 1 092 000  Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az 
utazáson a 2016-2017-es tanévben 42 fő 7. osztályos tanuló és 5 fő pedagógus kísérő vehet részt.

Az utazás időpontja: 2017. április 4-8. (5 nap, 4 éjszaka)
A kirándulás útvonalának összefoglalása:
1. nap – Zalaegerszeg – Marosillye – Gyulafehérvár–Tusnádfürdő (szállás)
2. nap–Szent Anna tó,  Mohos láp – Kézdivásárhely–Tusnádfürdő (szállás)
3. nap – Mádéfalva – Korond – Parajd – Tusnádfürdő (szállás)
4. nap – Tusnádfürdő – Csíkszereda – Tusnádfürdő (szállás)
5. nap – Tusnádfürdő – Vajdahunyad – Zalaegerszeg
Reményeink szerint életre szóló élményekkel és történelmi, földrajzi, mű-

vészeti ismeretekkel gazdagon térhetünk majd haza!
A program felelőse: Salamon Edit intézményvezető- helyettes

Iskolai Hírmondó

A Nemzeti Tehetség  Program keretében a 4. 
évfolyamosok matematikai tehetségazonosításra 
alkalmas feladatokat, kinyomtatott füzetekben  
feladatsorokat oldottak meg. Tanulóink közül át-
lagon felüli eredményt ért el Dancs Lili és Vaski 
Botond a tavalyi 4.a osztályból, valamint Tuboly 
Zsófi a a 4.b osztályból.

A program felelőse Salamon Edit intézményve-
zető- helyettes.

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „TELJES 
KÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI” 

PÁLYÁZAT  (RÖVIDÍTVE: TIE PROGRAM)

A projekt a KLIK és a Nemzeti Egészségfej-
lesztési Intézet megvalósításában zajlott. Köszö-
netünket fejezzük ki Kajári Attila tankerületi 
igazgatónak, hogy a pályázatban iskolánk részt 
vehetett. A projektnek köszönhetően a sport- és 
egészségprogramok mellett iskolánk 2,8 milliós 
Ft-os eszközfejlesztésben részesült. 

A pályázati programot 5 tanéven keresztül 
szükséges fenntartanunk, ezért a tavalyi tan-
évben egészségfejlesztési munkacsoportot hoz-
tunk létre, melynek az a feladata, hogy a tanórai 
és a tanórán kívüli tevékenységünkben az egész-

séges életmód és a sport minél szélesebb körben 
megjelenjen. A munkacsoport tagjai: Dr. Berki 
Barnabás háziorvos és szülő; Bereczkné Bajsz 
Judit iskolai védőnő; Domján Anita biológia sza-
kos tanárnő; Kernné Orbán Gabriella testnevelő; 
Mánfay Erzsébet tanító és az alsós reál munkakö-
zösség vezetője; Molnár Andrásné tanító, dráma-
tanár és a művészeti munkaközösség vezetője; a 
csoport koordinátora pedig Salamon Edit intéz-
ményvezető-helyettes.

Az iskolai szabadidős tevékenységekben külön 
programelemként szerepel az egészségnevelési 
tevékenység. A sportpaletta kínálata a leány tor-
nával, a judóval, a kosárlabdával és a kölyök atlé-
tikával bővült. 

Népegészségügyi szakemberek és az iskolai 
védőnő drog-, alkohol- és dohányzás prevenciós 
előadásokat tartottak a 6. és 7. évfolyamos tanulók 
részére. Az 1-2. évfolyamos tanulók test- és száj-
higiénés foglakozásokon vettek részt. A Hungast 
Csoport a közétkeztetés pozitív megítélésének 
erősítése és az egészséges táplálkozás megismer-
tetése érdekében elindította a „Nyitott kapuk a 
menzán” elnevezésű programot. Ennek keretében 
a mi intézményünkbe járó gyermekek szüleinek 
lehetőséget kínálnak, hogy bármikor megkóstol-
hassák a gyermekük részére felszolgált ételeket. A 
víz világnapján ivóvíz népszerűsítő programok 
sora várta a tanulókat. A baleset-megelőzés ér-
dekében az iskolarendőr tartott foglalkozásokat 
a kerékpáros és gyalogos közlekedésről. Kocsis 
Csaba tanár úr a könyvtárban sport kvízre hívta 
az érdeklődő tanulókat. A 4. és 8. évfolyamos ta-
nulók Simon József tanár úr és Molnár Andrásné 

Szülők, tanulók, pedagógusok és iskolai dolgozók 
részvételével alapítottuk meg 2015 szeptemberében 
– 58 induló fővel – a Zalaegerszegi Öveges-iskola 
Vöröskeresztes Alapszervezetét. Tagjaink száma 
2016-ban további 39 fővel bővült, így taglétszámunk 
jelenleg 97 fő. A létszámnövekedés tantestületünk 
tagjainak, az andráshidai tagóvoda óvónőinek, daj-
káinak, szülők, tanulók csatlakozásának, valamint 
az Andráshidán működő másik vöröskeresztes szer-
vezet beolvadásának köszönhető. 2016. április 6-án 
tisztújító taggyűlést tartottunk. A tagok Dr. Berki 
Barnabás háziorvost választották alapszervezetünk 
elnökévé, Salamon Edit iskolai intézményvezető-he-
lyettest titkárnak, Mánfay Erzsébet tanítót, munkakö-
zösség-vezetőt pedig gazdasági felelősnek.

Az iskolai védőnő, Bereczkné Bajsz Judit vezetésé-
vel  6-7. évfolyamos tanulók részvételével  Vöröske-
resztes szakkör kezdte meg működését a 2015/2016-
os tanévben. Az elsősegélynyújtó verseny területi 
döntőjén csapatunk 3. helyezést ért el, melynek tagjai 
Sipos Nóra 8.a, Kálmán Viktória 8.a,  Remi Jázmin 
8.a, Nagy Dorina 7.b, valamint Németh Letícia Kíra 
7.b osztályos tanulók.  Kedves Gyerekek! Büszkék va-
gyunk Rátok!

A Magyar Vöröskereszt alapszabálya szerint fela-
datunk az élet- és egészségvédelemre, a betegségek 
megelőzésére, valamint a társadalmi szolidaritásra 
nevelés, továbbá évente két alkalommal véradás szer-
vezése.

A szolidaritásra nevelést szolgálta, hogy alapszer-
vezetünk csatlakozott az Országos Mentőszolgálat 

plüssmaci gyűjtési akciójához, melynek köszönhető-
en 78 db kismaci gyűlt össze, hogy a mentőben szállí-
tott kisbetegeknek vigaszt nyújtson.

A segítés másik módja a minden év decemberében 
megrendezett adventi vásár, melynek bevételét a rá-
szoruló családok megsegítésére ajánlják fel az osztá-
lyok.

Az első véradás 2015. június 8-án került megren-
dezésre, melynek keretében 21 fő adott vért. A máso-
dik véradást  2015. december 9-én szerveztük, ahol 
35 főre emelkedett a véradók száma. Az osztályok 
között egyúttal versenyt hirdettünk: Az az osztály, 
amelyik a legtöbb véradót szervezte, nyereményben 
részesült. A nyertes 3.a osztály egy teljes délutánt 
tölthetett  el a Zalaegerszegi Termálfürdőben. 2016. 
június 8-án „retró” véradást tartottunk. A véradókat 
virslivel és sörrel kínáltuk, az osztályok pedig ismét 
versenyezhettek egymással. Ezúttal a 4.a osztály ke-
rült ki győztesen, így ők mehetnek a Zalaegerszegi 
Termálfürdőbe. A negyedik véradásra 2016. novem-

SIKERES PÁLYÁZATAINK

MATALENT 2 PÁLYÁZAT
FEJLESZTÉSEINEK

KIPRÓBÁLÁSA
drámatanárnő vezetésével az egészségkommuni-
kációval ismerkedhettek meg.

A munkacsoport szervezésében júniusban az 
AquaCityben egészségnapot tartottunk tanulók, 
szülők, pedagógusok részvételével. A fergeteges 
vizes sportprogramok mellett sor került hagyo-
mányos kötélhúzó versenyre is. Az érdeklődők 
Dr. Berki Barnabás háziorvos egészségügyi méré-
sein vehettek részt, valamint az ÁNTSZ védőnői 
által bemutatott drog-, alkohol- és cigaretta pre-
venciós interaktív játékokat próbálhatták ki.

Bízunk benne, hogy a program során tanuló-
ink egészséggel kapcsolatos ismeretei bővülnek, 
többet fognak mozogni és egészségtudatosabban 
élnek.

Salamon Edit intézményvezető-helyettes

ber 30-án került sor, a véradók száma az eddigi leg-
több, 36 fő volt.

Köszönet illeti a vöröskeresztes tagok népszerűsí-
tő tevékenységét és véradóinkat, egyúttal külön kö-
szönetet mondunk azoknak, akik első alkalommal 
szánták rá magukat a véradásra, hogy önzetlen segít-
ségükkel beteg embertársaikon ily módon segítsenek.

Köszönetet mondunk továbbá  Péntek Károly úr-
nak, a Magnetic Áruház vezetőjének, aki felajánlásá-
val hozzájárult a „retró” véradás megrendezéséhez. 
A véradók további megvendégelésének költségét, a 
nyertes osztályok programját a termálfürdőben, va-
lamint az elsősegélynyújtó szakkörre való felkészü-
léshez szükséges szakkönyvek vásárlását a befi zetett 
tagdíjakból fedeztük. 

Várjuk a további tagok csatlakozását, mivel a tag-
díjak 60%-át az alapszervezet által szervezett progra-
mokra, jutalmazásokra fordíthatjuk.

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége 2016 
decemberében „Az év önkéntese” kitüntetést adomá-
nyozta részemre, melyet a véradók napján a megyei 
ünnepségen vehettem át. Az elismerés bár a nevemre 
szól, de minden vöröskeresztes tag munkáját  dicséri: 
a lelkes, támogató kollégákat, a szülőket és a  telepü-
lés segítő lakóit egyaránt, hiszen az elért eredmények 
közös tevékenységünk nélkül nem jöhettek volna lét-
re. Köszönetet mondunk továbbá Sümegi Lászlónak, 
Andráshida városrész önkormányzati képviselőjének, 
valamint Domján István intézményve-
zetőnknek segítő támogatásukért, akik 
egyben többszörös véradóink is.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes, 

vöröskeresztes titkár  

AZ ANDRÁSHIDAI VÖRÖSKERESZT
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A mai rohanó világban szükségünk van egy 
kis nyugalomra, befelé figyelésre. Ezt céloztam 
meg, amikor a 3. b osztályban decembertől el-
kezdtünk meditálni, testünk tudatos ellazításá-
val, szellemünket átengedjük a nyugalomnak és 
a belsőnkre koncentrálunk.

Régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy a 
nyüzsgő, egymást túlkiabáló, osztályban ro-
hangálni vágyó gyermekeket, hogy lehet arra 
késztetni, hogy legyenek egymásra tekintettel, és 
nyugalomban, töltsék el a tanórák közötti rövid 
szüneteket, délutáni időt. Rengeteget beszélget-
tünk velük, közösen hoztuk a szabályokat, amit 
csak ideig-óráig tudtak még ennek ellenére is 
betartani. Az osztályban a fiúk kétharmados 
többségben képviseltetik magukat, ami még ne-
hezítette a feladatunkat. 

Amikor az ötlet megfogalmazódott bennem, 
hogy meditálni fogunk a gyerekekkel, még nem 
tudtam, hogy fogom ezt kivitelezni, de minden-
képpen szerettem volna megvalósítani. Az elő-
készítő időszakban, sokat olvastam róla, zenét 
kerestem hozzá, jó magam is többször vettem 
részt vezetett meditáción. 

Aztán eljött a várva várt nap. A gyerekekkel 
megbeszéltem, hogy mit is fogunk csinálni és 
miért. Bekapcsoltam a meditációs zenét, megy-
gyújtottam egy nyugtató füstölőt, és „elindul-
tunk önmagunk felfedezésére”. Az első pillanat-
tól a diákok többsége nagy élvezettel végezte a 
gyakorlatot, páran nem tudtak csak mit kezdeni 
a helyzettel, de ez nem aggasztott egyáltalán, 

Boldogságóra
Meditáció az osztályunkban

hiszen ez is egy tanulási folyamat. A szülők 
visszajelzéseiből tudtam, hogy aznap este csak 
erről szólt otthon a „mese”. Elindítottuk a medi-
tációnkat, minden nap dél körül, a gyerekek már 
önállóan elhelyezkedtek a szőnyegen, és várták 
a napi „sétát”. Barangolásunk végén, a szőnye-
gen ülve egy ölelést adtunk körbe, mindenki 
megölelte a mellette ülőt. Ez kezdetben nagyon 
személytelen volt, rideg. A második harmadik 
alkalommal már szívből jövő ölelésekkel üdvö-
zölték egymást. Nagyon jóleső érzés volt őket 
látni. ….és ami a lényeg…a hatás nem maradt el. 
A gyerekek sokkal nyugodtabbak, jobban tudtak 
figyelni az órákon és egymásra is. Megtanultuk, 
hogy meditálhatunk bárhol, a nap bármely pil-
lanatában, csendben ülve vagy fekve, lehunyt 
szemmel, vagy nézhetünk gyertyalángba is. 

A meditáció számos pozitív hatását élik meg a 

A néptánccal először én is általános iskolás ko-
romban találkoztam. Alsós koromig táncoltam a 
zalaegerszegi Kiskondás gyermek néptáncegyüt-
tesben. Pár év kihagyás után 1992-ben csatlakoz-
tam a Zalai Táncegyütteshez, ahol mondhatni az 
életem részévé vált a néptánc.  Varga János veze-
tése mellett nemcsak a próbákra, hanem Erdély-
be is jártunk, ahol hagyományőrző táncosokkal 
alakítottunk ki barátságokat. Nemcsak táncot 
tanítottak, hanem az élet általuk ismert titkait 
is megosztották velünk. Akkor éreztem először, 
hogy a tudásom nekem is tovább kell adnom.

Fontosnak tartom, hogy a magyar néptánc 
és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítsem a 
gyermekekben, fiatalokban. A táncokon keresz-
tül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar 
nép táncait, a táncok lépésanyagát, énekeit, jel-
legzetességeit, stílusát. „Népet csak egészében 
lehet megismerni, a nép dalát is csak az érti meg 
igazán, aki ismeri szokásait, ruházatát, ételét… ” 
(Kodály Zoltán)

Az első csoportomat itt Andráshidán kaptam- 
többen közülük szintén a Zalai Táncegyüttes 

tagjai is lettek - tehát felemelő és nosztalgikus 
volt, mikor sikerült Domján István igazgató úrral 
megegyezni, hogy ismét itt (is) tanítsak. Nem-
csak az iskolai tanórákon találkozom a gyerme-
kekkel, hanem a Körtánc Alapfokú Művészeti 
Iskola keretei között is. Célunk egy andráshidai 
gyermek táncegyüttes létrehozása, akik a többi 
helyi művészeti csoporthoz hasonlóan képviselik 
Andráshidát a környékbeli programokon.

A néptánc szeretete

Iskolánkban az első, hagyományt teremtő jóté-
konysági vásár megszervezésére 2009-ben került 
sor. Az ötletgazda Domján István intézmény-
vezető volt. Az idei tanévben 2016. december 
8-án tartottuk az immár nyolcadik, karácsony 
előtti hangulatos rendezvényt. Szülők, tanulók 
és pedagógusok példás együttműködésének kö-
szönhetően ezúttal is sikeres programról beszél-
hetünk. Dicséretes volt a sok önzetlen felajánlás. 

Az osztályok előre megtervezték, hogy mivel 

Jótékonysági vásár

gyermekek a testükben, az elméjükben és az ér-
zelmeikben. A rendszeres meditáció eredménye-
képpen egészségesebbek lesznek, hiszen a légzé-
sükre figyelve csökken a vérnyomásuk, lelassul 
a szívverésük, nyugodtabbá válnak. Élesedik 
az elméjük, hatékonyabban kommunikálnak. 
Könnyebben tudnak koncentrálni. Tudatosítják 
az érzelmeiket, így tudják is irányítani őket (ami 
nem kis feladat). Közelebb kerülnek egymáshoz 
és önmagukhoz, nagyobb önismeretre tesznek 
szert. Megtanulják, ha minden tevékenységüket 
figyelmes éberséggel végeznek, akkor feltöltőd-
nek napközben, és kevésbé fáradnak el.

Az osztályunknak tetszik a meditáció, a gye-
rekek lelkesen vesznek részt a gyakorlatokban, 
aminek önbizalmuk megnövekedése és jobb 
magaviselet a következménye.

Segítségünkre van a „Varázsfelhő spirituális 
gyermekkönyv felnőtt gyermekeknek is” című 
mű.  A könyv egy óvodás kisfiúnak segít elsajátí-
tani a befelé figyelést; azt hogy minden nap csak 
rajtunk áll, jók vagy rosszak vagyunk-e; tudunk 
segíteni szomorú társunkon; jó dolgok történje-
nek a rossz helyett; hogy mindannyian varázslók 
vagyunk egy varázspálcával a kezünkben és éle-
tünket mi „varázsoljuk” széppé; mindezt „Mirella” 
tündér segítségével tanuljuk, a legfontosabb tan-
tárgy, a boldogságóra keretében. 

Kívánom, mindenki vegyen rész saját boldog-
ságóráján.

Horváth Katalin
tanító

készülnek. Az alsós osztályosok szülői segítség-
gel asztali díszt, mécsestartót és karácsonyfadíszt 
készítettek. A megunt játékok is újgazdára talál-
tak a délután folyamán. A felsősök hóember ká-
véházat rendeztek be, és szorgalmasan szolgálták 
ki a betérőket. Az árusító standokon megtalálha-
tóak voltak még a különféle kézműves termékek, 
házi sütemények, kenyerek, ajtódíszek és ünnep-
várók is. 

A bevételből a hagyományoknak megfelelően 
rászoruló családokat és tanulókat segítettünk 
élelmiszercsomaggal, valamint a tanév során 
adódó iskolai kulturális és szabadidős progra-
mok költségeinek átvállalásával. Minden kedves 
résztvevőnek köszönjük az aktív részvételt és a 
segítő szándékot. Iskolánk közössége ismét jeles-
re vizsgázott.

Makovecz Tamásné
intézményvezető- helyettes

Véleményem szerint a néptáncot élővé kell 
tenni a gyermekek számára, hogy ne csupán 
koreografált színpadi produkciót tanuljanak, 
hanem elérjük, hogy a néptánc a gyermekek 
életformájának részévé váljon. Természetesen ez 
most nehezebb, mert régen, amikor még organi-
kus élete volt a népi szokásoknak, megvolt és élt 
a jeles napok sorozata. Akkor mindenki tudta, 
hogy milyen például a farsangi bál, a betleheme-
zés, de ma ez teljesen másként működik.

A közelmúltban a gyermekek végkimerülésig 
játszottak mondókák kíséretében az óvodák és 
iskolák udvarán. Elevenen él emlékezetemben 
néhány olyan eset, amikor a játékokat a taní-
tóinktól tanultuk, néha ők is beálltak a körbe, 
együtt énekeltek velünk, és vidáman repült el a 
„tízperc”. Mostani fejemmel azt is tudom, hogy 
ezek a játékok jól elősegítik az összerendezett 
mozgást, fejlesztik a ritmusérzéket, közvetve 
pedig segítik az olvasás, az írás és a többi tárgy 
tanulását is. 

Rácz Petra 
táncpedagógus



11Iskolai Hírmondó

Az elmúlt tanév utolsó programját, a sport és 
egészségnapot, 2016. június 14-én a zalaegersze-
gi csúszdaparkba szervezte iskolánk egészségfej-
lesztési munkacsoportja és diákönkormányzata. 
Kicsik és nagyok egyaránt nagy lelkesedéssel 
várták ezt a „vizes” napot, bízva abban, hogy az 
időjárás is kegyeibe fogad bennünket. 

A nap eseményei az iskolában kezdődtek „me-
gyünk-maradunk” focival, ahol a hetedik és a 
nyolcadik osztályos fiúk vetélkedtek egymással 
nagyszámú nézőközönség előtt. Ezután követke-
zett az öko környezetvédelmi verseny díjkiosztó-
ja. Majd egy kisebb túra megtétele után jutottak 
el az osztályok a helyszínre, az AquaCitybe. 

 Gyönyörű, napfényes időben kezdtük el a 
programot. Elsőként kötélhúzásban mérték össze 
erejüket, kitartásukat a párhuzamos osztályok.

Folytatásként körforgó rendszerben járták be 
a felsős diákok a strand különböző helyszíneit, 
ahol más és más feladatok vártak rájuk. Kipró-
bálhatták magukat strandfociban, vízi váltóver-
senyekben, ugorhattak szikláról, vízi kötélpályán 
kelhettek át. Ez idő alatt a kisebbek szabadon fe-
dezhették fel a létesítmény medencéit, csúszdáit, 
a tanító nénik kíséretében.

A déli pihenő után a felsős és alsós tanulók vál-
tották egymást a helyszíneken, ahol fáradhatatla-
nul vettek részt a feladatokban. Bejárták az összes 
medencét, a legbátrabbak még a nagy csúszdákra 
is felmerészkedhettek. 

Fáradtan, de élményekben gazdagon indultak 
vissza a gyerekek az iskolába. Csodálatos napot 
töltöttünk együtt, reméljük, lesz még lehetőség 
az ismétlésre. 

Kernné Orbán Gabriella
testnevelő tanár

Öveges-sport
az AquaCityben

Egy  októberi napon fehér ruhás, péknek öl-
tözött, izgatott harmadikasok várták a reggeli 
becsengetést.

Az elmúlt környezetismeret-órákon a mező 
élővilágával foglakoztunk, és már alaposan meg-
tanulták a gyerekek azt is, hogyan lesz a búza-
szemből kenyér...Elméletben...

Aztán az egyik anyuka értesített bennünket, 
hogy a Báthory István Szakgimnázium és Szak-
iskola péktanulóinak létrehozott tanműhelye 
lehetőséget ad iskolás csoportoknak arra, hogy 
betekintést nyerjenek a szakmába, s saját kezűleg 
készítsenek péksüteményeket. Örömmel vettük 
az ötletet, és a szülők is támogatták a részvéte-
lünket ezen a programon. 

„Mondd el, és elfelejtem, mutasd meg és meg-
jegyzem, engedd, hogy csináljam, és megértem” 

konfuciuszi idézetet nagyon is igaznak tartom. 
Pedagógusként külön öröm, ha lehetőségünk van 
az iskolapadokon kívül, valós környezetben ta-
nulni azokról a dolgokról, amik elméletben nem 
mindig olyan világosak.

Hiszem és vallom, hogy a pályaválasztást nem 
lehet elég korán elkezdeni. A kicsi gyerekek még 
nagyon fogékonyak minden újra, s később is 
azokra a dolgokra emlékeznek, amelyek másként 
történnek, mint egy átlagos napon.

Úgy gondolom, kollégáim nevében is bátran 
elmondhatom, ha segítségről van szó, tanulóink 
szüleire bármikor számíthatunk. Most sem volt 

Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet...
...avagy rendhagyó környezetismeret-óra a 3.b-ben

ez másképp, reggel érkeztek is értünk az apa- 
anya taxik, hogy a helyszínre szállítsanak ben-
nünket. Köszönet érte... 

A tanműhelyben már vártak minket a szak- 
oktatók és a péknek tanuló diákok. No de nem 
lehet mindent csak úgy hűbelebalázs módjára el-
kezdeni. A móka előtt balesetvédelmi oktatáson 
vettünk részt, ahol többek között azt is megtanul-
hatták a gyerekek, hogy nemcsak a csúszós jégen 
törhetjük kezünket, lábunkat, hanem bizony a 
liszt is nagyon veszélyes anyag tud lenni a lép-
csőn lefelé igyekvő embernek...Szerencsére ezt 
csak elméletben kellett megjegyezni... 

Alapos kézmosás után végre kezdődhetett a 
várva várt kaland... Először körbevezettek ben-
nünket a tankonyhában, és bemutatták az esz-
közöket, gépeket, s működésüket. Majd nagy 
asztalok mellé álltunk, ahol már várt ránk a meg-
kelesztett, ledagasztott tészta.

Kezdetét vette az alkotás. A fiúk előszeretettel 
paskolták, lapították a tésztát, pizzát nyújtottak, a 
lányok sodorták a kiflit, perecet, jómagam pedig 
elmélyültem a négyes fonás rejtelmeiben. Elmé-
letben könnyűnek tűnt, a gyakorlat már kissé 
bonyolultabbnak bizonyult. Felbuzdulva kezdeti 
nehézségeimen egyre többen és többen álltak be 
mögém a sorba, megpróbálni, hátha nekik sike-
rül. S őszintén örültek, ha valakinek közülünk 
fonott kalács kinézetű remeke született. 

Mikor már az összes tészta átalakult szebbnél 

szebb kiflivé, pereccé, brióssá, pogácsává, a tep-
sire helyeztük alkotásainkat, és útjukra engedtük 
őket a sütőbe...

Bennünket azonban nem engedtek haza üres 
kézzel és hassal. Vendéglátóink frissen sült ka-
kaós csigával, túrós buktával, pogácsával, és me-
leg teával kedveskedtek nekünk.

Ezúton mondunk köszönetet Sándor Zsanett 
szülőnek, aki megszervezte ezt a látogatást, és a 
frissen sült kész pékárut még délután elhozta ne-
künk az iskolába.

A gyerekek pedig büszkén vihették haza a ma-
dárlátta kalácsot...

ha meg nem ették mind, azon melegében...

A kép csak illusztráció... a mi pereceink sokkal 
szebbek lettek 

Szabó-Gergály Veronika
tanító
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Iskolánk évek óta kiemelt feladatának 
tekinti a gyermekek nagyfokú mozgásigé-
nyének kielégítését, a mindennapi testedzés 
és az egészséges életmód iránti igény fel-
keltését. Sok lehetőség közül választhatnak 
tanítványaink, a labdarúgástól, a természet-
járástól, a téli sportok elsajátításától kezdve 
egészen az úszásig.

Turisztikai szakosztályunk rendszeresen 
szervez kirándulásokat belföldön és külföl-
dön egyaránt. Novemberben adventi kirán-
dulásokon vettünk részt Ausztriában, ahol 
megkóstoltuk a köpcsényi csokoládégyár fi-
nomságait, sétáltunk a burgenlandi Kismar-
tonban és a Fertő – tó partján lévő kisváros, 
Husz utcácskáin.   

2016 nyarának elején tanulóink hagyo-
mányos ötnapos focitáborunkban a sok 
focizás mellett, szellemi és ügyességi ve-
télkedőkön, a Gébárti – tó mellett pedig 
számháborúzásban élvezhették a vakációt. 
A focitábor befejezése után lehetett folytatni 
a táborozást a sport és túratáborban Bala-
tongyörökön. Itt 25 diák élvezhette a nyár 
örömeit, a tábori élet vidámságait. Minden 
nap kirándultunk gyalog vagy kerékpárral. 

Fürödtünk a Balatonban, fociztunk a tábor 
melletti pályán, sokat számháborúztunk, és 
mire észrevettük vége lett a négynapi önfe-
ledt időtöltésnek.

Minden korosztályban van futballcsa-
patunk az ovisoktól a nyolcadikosokig. 
Az MLSZ Bozsik Iskolai Programjában 4 
csapatunk szerepel. Örömteli, hogy már 
évek óta van alsós és felsős lánycsapatunk, 
sikeresen szerepelnek a különböző labda-
rúgótornákon és mérkőzéseken. Két lány-
tanulónk is tagja a ZTE - igen sikeres, or-
szágos 2. helyezett- U-15 -ös csapatának.

Iskolánk sportköre az év folyamán 5 lab-
darúgótornát szervezett és bonyolított le. 
Sikeresen rendeztük meg megyei terem-
labdarúgó diákolimpia döntőjét a felső 
tagozatos leányoknak.  A hagyományos 
novemberi 5-6. osztályos labdarúgótor-
na keretében emlékeztünk meg elhunyt 
kollégánkról: Bozó Tamás tanár úrról, is-
kolánk legendás testnevelőjéről. Minden 
korosztályos labdarúgócsapatunk a váro-
si diákolimpia versenyein sikeresen sze-
repelt és érmet szerzett. Intézményünk 
tanulói adják a helyi Andráshida LSC 

Egyesületének utánpótlás bázisát. Az új 
egyesület, az Andráshida Torna Egylet fo-
cicsapatának igazolt játékosai az oviscsa-
pat tagjai és az 1-2. osztályos tanulóink.

A legnépszerűbb szellemi sportjátékban, 
a sakkban is remek eredményeket értek el 
diákjaink. Szeptember óta – egy év szünetet 
követően- ismét van kötélugrócsapatunk. 
Tanulóink heti rendszerességgel látogathat-
ják a foglalkozásokat. Az akrobatikus rock 
and roll foglalkozások is népszerűek gyer-
mekeink körében. Az alsó tagozatosok szá-
mára Nagy Gézáné - Ica néni tart atlétikai 
foglalkozásokat. Kernné Orbán Gabriella 
tanárnő vezetésével a tavalyi évben elkez-
dett kosárlabdaszakkör igen sikeres, sok 
fiú és lány jár az edzésekre. Szeptembertől 
új sportággal, a tornával bővült sportkíná-
latunk. Molnár Andrásné - Szilvi néni köz-
vetítésével, a cselgáncs sportág alapjait is 
elsajátíthatják a tanulók.

A december hónapot pedig a hagyomá-
nyos alsós labdarúgó Mikulás – kupákkal 
zártuk.

Varró Dezső
testnevelő tanár

Sportélet 2016

Intézményünkben az úszásoktatás az 
1980-as években kezdődött. Az ötödik osz-
tályos tanulókkal Bozó Tamás tanár úr is-
mertette meg az úszás alapjait a városi uszo-
dában.

1997-ben elkészült a városrészben a kö-
zeli Harmath uszoda. Ekkor már a második 
évfolyamtól kezdve egészen az ötödik évfo-
lyamig tanultak úszni a gyermekek. A 2003-
as tanévben ezt már az első évfolyamra is ki-
terjesztettük, hiszen a vízhez szoktatás már 
óvodás korban megkezdődött. Ezekben az 
években az úszás oktatását már szakképzett 
edzők segítségével valósítottuk meg. Kez-
detben Nyakas Péter, majd Horváth Csaba, 
a Zalaegerszegi Úszóklub vezetőedzője taní-
totta – és tanítja napjainkban is – a tanuló-
kat.

Úszásoktatás az iskolában

2016. november 23-án a nyolcadik évfolyam 
a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba látogatott, 
hogy ott fehér köpenybe bújva részt vegyen 
biológia- és fizikaórán.

Laborbagázs a Kölcseyben
Az egyik osztály biológia, a másik fizikaórá-

val kezdett, majd cseréltek. 
A biológiaórát Klári néni vezette Anita néni 

segítségével. Először megismerkedtünk a mik-
roszkóp felépítésével, majd az átokhínárból 
metszetet készítettünk, s a mikroszkóp alatt 
megvizsgáltuk a növényi szövetet. Egy mesés 
világ tárult elénk a mikroszkóp nagyítója alatt: 
láttuk a sejthártyát, a zöld színtesteket. Ezt kö-
vetően mindenki más metszetet kapott, amit 
le is kellett rajzolnunk. Megfigyeltük a vér, a 
zsír, a porc, a csont, a lazarostos kötőszövetet, 
sőt még a hajszálainkat is megnézhettük. Nagy 
élmény volt, hogy a biológiaórán tanultakat a 
gyakorlatban is megnézhettük.

A fizikaórát Kocsis tanár úr tartotta. Emese 
néni a fényt választotta. Beszéltünk a fényről, 
fénytörésről, fényévekről. Prizmákkal irányí-
tottuk a fényt, törtük, elnyeltük, tükröztük. 
Utána tükrökkel és lencsékkel ismerkedtünk. 

Utóbbiak segítségével nagyítottunk, kicsinyí-
tettünk, és távcsövet is készítettünk két lencsé-
ből.

Nekem a biológiaóra jobban tetszett, mert 
alapvetően a biológiát és a kémiát szeretem, 
de bizonyára minden diák sok információhoz 
jutott a laborgyakorlat alatt.

Szak Dorina 8. a

Iskolánk 2. éve vesz rész a Magyar Úszó 
Szövetség szervezésében, minden gyerek ta-
nuljon meg úszni – egy hosszt – elnevezésű 
pályázatában.

Napjainkban a testnevelésórák keretében 
második évfolyamtól kezdődően a negye-

dik osztály végéig minden évfolyamon két 
félévet járnak úszni tanítványaink. Ebben a 
formában szinte minden tanuló a negyedik 
évfolyam végére három úszásnemben –

hátúszás, mellúszás, gyorsúszás – biz-
tonságosan megtanul úszni. Az ötödik év-
folyamban egy féléven keresztül még lehe-
tőségük van a gyermekeknek az elsajátított 
úszásfajták gyakorlására.

Úszóink közül- követve Szekeres Dorina 
olimpikonunk/ aki jelenleg Hosszú Katinkát 
felkészítő csapat tagja/ sikereit- Betlehem 
Dávid szerepelt a legeredményesebben, or-
szágos és nemzetközi versenyeken ért el re-
mek eredményeket.

Mánfay Erzsébet
munkaközösség-vezető
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A testnevelésórák keretein belül két évvel 
ezelőtt kezdődött meg iskolánkban a felső 
tagozaton a teke sportág oktatása. 7-8. év-
folyamos tanítványaink teketudásának fej-
lesztése szakemberek irányításával a Roxy 
csarnokban zajlik. Az órákat Büki László és 
Nagy Ferenc tekeoktatók irányítják. A több 
mint 70 diák közül már mintegy 8-10 tanuló 
vesz részt rendszeresen a korosztályos után-
pótlás versenyeken. Számukra a kötelező 
foglalkozásokon kívül különórákat is tarta-
nak az edzők. 

A Zalaegerszeg város és Körzeti Tekézők 
Egyesületeinek Szövetsége még karácsony 
előtt, december 17-én díjakat és elismeré-
seket adott át a hagyományos zenés-táncos 
évzáró rendezvényén. A 2016-os évet záró 
díjátadón és bálon 140 vendég vett részt. 
Közöttük volt tanítványunk Pócsik Karina 
7.a osztályos tanuló is, aki 2016-ban „Az 
év amatőr utánpótlás felfedezettje”- díjat 
vehette át Makovecz Tamástól, ZMJV Ok-
tatási Kulturális Ifj úsági és Sport Bizottsága 
elnökétől. Gratulálunk! 

Bízunk benne, hogy a tekesport iskolánk-
ban egyre népszerűbb lesz, s további tehet-
ségekre bukkanunk.

Makovecz Tamásné
intézményvezető-helyettes 

Tekeoktatás
a felső tagozaton

Ha nem is a többi a tudományágat hát-
térbe szorítva, de a gyerekek zenei nevelését 
mindenképp rangos helyen kezelve, ha úgy 
tetszik Platón szavaiba vetett hittel munkál-
kodik az iskolában a Pálóczi Horváth Ádám 
Zeneiskola segítségével a zenei nevelés.

Az együttműködés több évtizedes múltra 
tekint vissza. A két intézmény mindig egy-
mást támogatva segítette a gyerekeket ah-
hoz a zenei tudáshoz, amivel aztán később 
ki-ki a magának megfelelő módon sáfár-
kodhatott.  Akár úgy, hogy a zene később 
életük szerves részévé vált, akár úgy, hogy 
a mindennapjaikat átszövő zenét talán egy 
kicsit más füllel hallgatták, hallgatják. Re-
ményeink szerint, ahogy azt számos ilyen 
irányú kutatás igazolja, az egész életüket vé-
gigkísérő eszközt kapnak a kezükbe a zenei 
oktatás által. 

Az alapokat a szolfézsoktatás adja, mely-
nek gazdája évek óta Vörös Istvánné, Judit 
néni.  Az első megalapozó év után hang-
szert is választanak a gyerekek. Az Öve-
ges-iskola diákjai abban a szerencsés hely-
zetben vannak, hogy az anyaintézmény 
falain belül megkaphatják a hangszeres ok-
tatást is. Ebben az idei tanév újdonságot is 

Nagyon jó volt az a néhány nap, amit 
Balatongyörökön töltöttünk! Élmények-
ben gazdag programokban vettünk részt. A 
szállásunk kiváló volt, fürdőszobával is ren-
delkeztünk. A tábor fekvése fantasztikus, 
látni lehetett a tanúhegyeket és a Balatont, 
mellettünk pedig golfpálya zöldellett.  Kicsit 
sokan voltunk a szobában, de így legalább 
garantált volt a jó hangulat. Az esték a buli-
ról szóltak, rég nevettünk ennyit.  A reggelek 
viszonylag korán – nyáron a 8 óra hajnal - 
kezdődtek. Az étel is viszonylag jó volt, de 
azért a strandon bepakoltunk néhány sült 
krumplit. Nagyon sokat bicikliztünk a Ba-
laton körül, a délutánt pedig számháború-
zással töltöttük. Minden nap fürödtünk a 
Balatonban, amit pizzázással koronáztunk. 
Esténként a foci sosem maradt el. Elkere-
keztünk Keszthelyig, Badacsonyig, sétál-
tunk a városban, ellátogattunk a mólóra. 

Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre is 
ott leszünk!

  A táborozó diákok:     
Szabó Renáta és Pendli Eszter 7. a 

A balatongyöröki táborban

A jégkorong az egyik legkedveltebb téli 
csapatsport. A sportág az északi hideg or-
szágokban indult fejlődésnek a hosszú hi-
deg télnek és a szabadtéri jégpályák nagy 
számának köszönhetően.

Az elmúlt években, hazánkban is egyre 
több jégcsarnok épült. Jégkorongcsapataink 
egyre jobban szerepelnek a különböző baj-
nokságokban és válogatottunk is jelentős si-
kereket ért el. Ennek hatására napjainkban 
egyre több gyermek jelentkezik hokiedzésre 
szerte az országban. Iskolánk tanulói közül 
is többen járnak jégkorongozni a „Zalai 
Titánok” csapatába. Ők valameny-
nyien a Magyar Jégkorong 
Szövetség által meghirdetett 
korosztályos bajnokságok-
ban szerepelnek. 

Végh Gergő 2.b, Zsigray 
Soma 3.b, Domján István 
4.a, Wappel Zalán 4.a, 
Lagzi Roland 4.b,  Végh 
Péter 5.b, Wappel Milán 6.b.

A Zalaegerszegi Jégcsar-
nok ad otthont az „Ice Stars” 
szinkronkorcsolya csapatnak 

Jeges sportok az iskolában

hozott. A korábbi években jellemzően zon-
gorát, klasszikus hegedűt, klasszikus furu-
lyát, népi furulyát, népi hegedűt és más népi 
hangszereket tanulhattak. Az idei tanévtől 
azonban játszhatnak trombitán és gitáron 
is. 

Az ebben közreműködő kollégák: 
Farkas Dániel: gitár
Faragó Zsuzsanna: zongora
Horváth Károly: népi hangszerek
Kostyál Ildikó: klasszikus hegedű
Persa Ágoston: furulya és trombita
Stépánné Simon Ágnes: klasszikus furulya
Minthogy a zene művészete előadó mű-

vészet, természetes, hogy a növendékek 
lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy 
mások előtt is bemutathassák, amit elsa-
játítottak. A félévi és tanév végi vizsgákon 
kívül, legalább kétszer színpadon is szere-
pelhetnek szüleik előtt, de a szorgalmasabb, 
kiemelkedőbb gyerekek időről időre fellép-
hetnek kisebb koncerteken, kiállítás meg-
nyitókon, egyéb iskolai és az iskolán túllépő 
rendezvényeken vagy zenei versenyen. 

Mindannyiunk öröme, hogy a két iskola 
adta lehetőség egyre több kisgyereket vonz 
a zene világába. Továbbra is bátorítani sze-
retnénk az iskolához kötődő családokat, 
kollégákat, hogy segítség, támogassák a 
munkánkat és a gyerekek zene mellett ta-
núsított elkötelezettségét, ahogy eddig is 
tették, s amiért ismét köszönetet mondunk.

Faragó Zsuzsanna
A Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola 

tanára

is, melynek tagjai között szerepel Tóth Pat-
rícia 8.b osztályos tanulónk is.

Azok a tanulóink is rendszeres korcsolya-
oktatáson vesznek részt iskolánkban, akik 
nem szeretnék a sportolók fárasztó élet-
módját választani. A Zalaegerszegi Jégcsar-
nok „Korisuli” programjának köszönhetően 
10 éves korig tanítványainkkal 10 héten át 
heti egy alkalommal látogathatjuk a jégpá-
lyát. A gyermekek szállításáról, oktatásáról 
a jégcsarnok dolgozói gondoskodnak. A fel-
sőbb évfolyamos tanulóink is szervezetten 

keresik fel az intézményt.
A korcsolyaoktatás eredmé-
nyeképpen a gyermekek 

teljes jégbiztonságot sze-
reznek, felszabadultan és 
örömmel korcsolyáz-
nak. Így hosszú távon 
kötődnek majd a jeges 
sporthoz és egészséges 
mozgással tölthetik sza-

badidejüket.
Mánfay Erzsébet

munkaközösség-vezető 

Titánok” csapatába. Ők valameny-
nyien a Magyar Jégkorong 

A Zalaegerszegi Jégcsar-
nok ad otthont az „Ice Stars” 
szinkronkorcsolya csapatnak 

A korcsolyaoktatás eredmé-
nyeképpen a gyermekek 

„Azért a legfontosabb a zenei nevelés, 
mivel a ritmus és összhang merül alá leg-
inkább a lélek mélyébe, és a legerôsebben 
ragadja meg azt.”

Platón

Egyre többoldalú
zenei oktatás
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2016 novemberében  ellátogattunk a 
VMK-ba, hogy megnézzük a kiállítást, 
és részt vegyünk a pályaválasztási ta-
nácsadáson. 

Megérkezésünkkor kitöltöttünk egy 
feladatlapot, majd kaptunk egy map-
pát, benne papírral. Ezután elindul-
tunk a különböző iskolákat bemutató 
standok között. 

Láttuk, hogyan készítenek süte-
ményeket, különböző ruhákat és fri-
zurákat, hogyan látnak el sebeket, öl-
töztetnek fel egy kisbabát vagy teszik 

Pályaválasztási tanácsadás a VMK-ban

A Keresztury Dezső Városi Műve-
lődési Központ 2016-ban átalakult, az 
átszervezések után az év elejétől… ko-
ordinálom az Andráshidai Művelődési 
Ház itteni tevékenységét.

A közművelődés feladataként a hely-
béli civil csoportok, a településrész 
és a város igényei mellett kiemelten 
fontosnak tartjuk a gyerekek részére, 
az Öveges József Általános Iskola, az 
Andráshidai Tagóvoda fiataljainak mi-
nél színesebb programok szervezését. 
2016-ban folytatódott a sok éve aktív 
sakkszakkör és az akrobatikus rock’ 
and roll csoport működése (mely ősz-
től a nagy érdeklődésre való tekintettel 
már két turnusban próbál); s ősztől si-
került újra indítani a kötélugrás tan-
folyamot is. Az idejáró gyerekek nagy 
szeretettel, töretlen lelkesedéssel és 
kedvvel vesznek részt a foglalkozáso-
kon.

Fontosnak tartjuk, s igyekszünk is a 
közművelődés rendezvényein fellépési 

Az Andráshidai Művelődési Házban tartalmasan töltik a szabadidejüket az iskolások
lehetőséget adni a gyerekeknek, ezzel 
is sikerélményt, megmutatkozást biz-
tosítva számukra. Az iskolával való 
példásan jó kapcsolatunknak köszön-
hetően minden rendezvényünkön: a 
jeles ünnepeinken, történelmi megem-
lékezéseinken számíthattunk az iskolá-
sok szereplésére (doni  megemlékezés, 
március 15-i műsor a Csillagh László 
emlékműnél, augusztus 20-i ünnepség 
a Szent István emlékkőnél, kopjafaállí-
tás október 23-án …); nagyrendezvé-
nyeinken pedig a településrész lakosa-
inak nyújtottak szórakoztató perceket 
(pl. Szent Iván-éji mulatság, Minden-
ki karácsonya), ezzel is megmutatva a 
helybélieknek tanulóink remek képes-
ségeit.

A tanév folyamán mi is próbálunk 
hozzájárulni a fiatalok számára a sza-
badidő hasznos eltöltéséhez (pl.: Föld 
napi rendezvény, gyermeknapi lég-
vár-parti, játszótéri vakáció).  A jeles 
ünnepekhez igazodva az egész alsó 

tagozatnak kézműves foglalkozásokat 
tartottunk a „Húsvéti forgatag”, őszi 
ünnepkör alkalmával; emellett közös 
kiállításokat is szerveztünk (iskolába 
készülő ovisok rajzkiállítása, Víz vi-
lágnapja gyermek-alkotásai, történelmi 
projektek, iskolai rajzszakkör gyer-
mekmunkái… ).

Szeretnénk az idei évben tovább szí-
nesíteni a kultúra palettáját (pl. rendha-
gyó órákkal, koncertekkel, színjátszási 
lehetőséggel), s neves rendezvényeken 
még több bemutatkozási alkalmat biz-
tosítva az idejáró gyerekek számára. 
Reméljük, a közművelődés színterét 
felhasználva még több alkalom lesz az 
itt tanuló fiataloknak a tanórákon kí-
vül is a nagyszerű, nívós, a város más 
területein is büszkén felvállalható ké-
pességeik bemutatására.

Léder Anita
a Keresztury Dezső VMK

Andráshidai Művelődési Ház
művelődésszervezője

tisztába. Megfigyelhettünk egy robotot 
is, amelyet a diákok készítettek. Ahogy 
mentünk körbe, láthattunk még fafara-
gásokat a deákos diákok jóvoltából. 

Találkoztunk kerámiásokkal is.  Be-
mutatkozott még a Hermann Ottó 
Gimnázium és egy miskolci ökoiskola. 

Ezek után csoportfoglalkozáson ve-

hettünk részt, melyen játékos feladatok 
segítségével mélyíthettük tudásunkat a 
szakmákról. A foglalkozások végén pe-
dig ajándék jegyzettömböt és színes je-
lölőket is kaptunk. Az itt látottak segí-
tenek bennünket az iskolaválasztásban.

Szak Dorina, 8.a
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A 2016. év rendezvényei

Újévi köszöntő
Ovis péntek – beiskolázási program

Kultúra napja
Alapítványi bál

Teke Kupa
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

Farsang
Ovis szombat – beiskolázási program

Bank Velem program
Március 15-i ünnepély

Víz világnapi programok, üzemlátogatás a Zalavíznél
Kiszejárás – téltemetés a Zalán

Költészet napja
„Tavaszi zsongás” népdaléneklési verseny

Leendő iskolás gyerekek látogatása az 1. osztályokban
Költészet napja

Föld napi megemlékezés
„Könyv napja” könyvtári programok

Te szedd! – szemétszedési akció
Májusfaállítás

Anyák napi ünnepségek az osztályokban
Madarak fák napi megemlékezés

„Nemzedékek kézfogása” jótékonysági gála
Zeneiskolás diákjaink hangversenye

Környezetvédelmi nap
„Egy nap az egészségért” diákönkormányzati nap az

Aquacity-ben
Májusfa kitáncolás

Nemzeti összefogás napja
Ballagás, tanévzáró ünnepély és bizonyítványosztás

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

hulladékgyűjtés
ÖKO nap

Zenei világnap, Európai népek napja
Állatok világnapja

Megemlékezés az aradi vértanúkról
Sport kvíz

Földünkért világnap, udvartakarítás
1. osztályosok faültetése

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc
hőseiről

Öveges-hét
Adventi gyertyagyújtás
Angol – német délután

Öveges sp ortágválasztó – 1. témanap – téli sp ortok
Mikulás
Lucázás

Adventi jótékonysági vásár
Karácsonyi ünnepély

Kiadó: Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola, Zalaegerszeg, Iskola u. 1. • Felelős kiadó: Domján István intézményvezető
Felelős szerkesztő: Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes • Felelős munkatárs: Kocsis Csaba

Lektorálta: Dr. Pardavi Andorné
Elérhetőségek: Tel.: 92-596-693, honlap cím: www.ovegesiskola.hu • E-mail cím: titkarsag@oveges-zala.sulinet.hu

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

Heti rendszerességgel működő programok
Drámajáték szakkör • Bábszakkör • Grafi ka • 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
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