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A MŰVÉSZETI BEMUTATÓ KÉPEI 

VERSENYEREDMÉNYEK 

Tisztelt Pedagógusok, Szülők! Kedves 
Gyerekek! 

 
Kedves olvasó! 

Kedves búcsúzó nyolcadik osztály 

Betekintés az iskola életébe 

 

E tanévben új tornateremmel és természettudományi teremmel bővült iskolánk. A 

testnevelésórákat, tömegsportokat színesíti a megszaporodott eszközkészlet is. Mind a 

tornaterem, mind a természettudományi terem elkészültében óriási szerepet vállalt a falu 

önkormányzata és a szülői közösség is, hiszen az összeszerelési, takarítási munkálatokon kívül 

anyagilag is hozzájárultak ahhoz, hogy a diákok számára mielőbb átadásra kerüljenek, s 

megkezdhessék használatukat. Örülhettünk az új fedőcserépnek, amelyet a tornaterem 

felújítása mellett még tartalmazott az iskolafelújítási – EFOP-4.1.3-17-2017-00453 számú 

Zalaegerszeg Tankerületi Központ zalabéri iskola tanulást segítő terének kialakítása című- 

pályázat 88 milliós keretösszege. Sajnáljuk, hogy a tornatermi részen kívül a kultúrház teteje 

a régi maradt, így a festészeti óráknak kijelölt helyiség, a könyvtár, az épület elülső bejárata 

feletti szakasz továbbra is beázik.  

A természettudományi kísérletek tágabb lehetősége a „kutatási” kedvet is 

ösztönözték, hiszen a kutató gyerekek konferenciájára az idei tanévben 6 fő (3 páros) készült 

úgy, hogy mindegyikőjük egy-egy empirikus vizsgálattal alapozta meg kutatási beszámolóját. 

A három párosból az egyik az országos fordulón is bizonyíthatott, a közös előadást 2. 

helyezéssel jutalmazta a zsűri. 

A természettudományok mellett a társadalomtudományok szekcióban is születtek 

kiemelkedő dolgozatok a KGYTK-n, de a művészeti ágak egy-egy kategóriájának - versmondás, 

népdaléneklés, festészet- különböző szintű versenyeredményei ugyancsak méltók az 

elismerésre.  Ezen eredményekhez természetesen hozzájárultak azok a szakkörök, 

foglalkozások, amelyek finanszírozása ismételten pályázati úton valósulhattak meg.  

A Nemzeti Tehetségprogram által meghirdetett „A hazai és a határon túli művészeti 

tehetséggondozó programok” elnevezésű (NTP-MŰV-18-0136) pályázaton 1.000.000 Ft 

támogatásban részesült az intézményünk által beadott Tevékenység, belső képek, fogalmi 

absztrakció című program.  A programba bevont diákok a keszthelyi Georgikon 

Majormúzeumba és a balatonfüredi Vaszary Galériába látogattak el, ahol múzeumpedagógiai 

foglalkozásokon vettek részt. A műhelymunkák eredményét a Művészeti bemutatón 

tekinthették meg az érdeklődők. 

A NTP-TMV-18-0098 kódjelű nyertes pályamunka a kutató gyerekek tudományos 

konferenciája rendezvény megvalósításához járult hozzá.  

Az EFOP-3.3.2-16 -2016- 00112 –EGYÜTTMŰKÖDVE-a szentgróti térségben a jövő 

nemzedékéért című projekt megvalósításához a mi intézményünk is társult, 2018 
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szeptemberében indult, s három félévet ölel fel. Heti egy-egy furulya, báb és alkotói műhely 

szakköri foglalkozást kínálhattunk fel az érdeklődő tanítványoknak. Az eddigi két félévben 24 

tanuló volt érintett. Munkájukról (alkotói műhely, bábszakkör, furulyafoglalkozás), 

alkotásaikról ők is a művészeti bemutatón adtak számot. A pályázat keretében 2019. 

augusztus 4-8-ig nyári alkotói táborozásra (Balatonmária) is lehetőség adódott 20 tanuló 

számára. 

A tanév első felében az intézmény működtetésének szakmai ellenőrzése is 

megtörtént. Az ellenőrzés a dokumentumelemzésen kívül magában foglalta a szülői, 

pedagógusi elégedettségméréseket, intézményvezetővel készített interjúkat stb. Az 

ellenőrzést végző bizottság végül rögzítette a szakmai munkánk erősségeit és fejlesztendő 

területeit. A tanév második felében pedig az alsó tagozatban folyó matematikaoktatás tanórai 

folyamatait, hatékonyságát vizsgálták.  

Az Esély és ösztönzés program a pedagógusoktól a kulturális mássághoz való 

konstruktív viszonyulást, valamint a tanulói háttérre való aktív reagálást várja el, valamint azt, 

hogy e két dimenzió mentén képesek legyenek különböző stratégiák kidolgozására, 

alkalmazására. Tehát legyenek magas elvárásaik  a tanulás különböző területein, s hitessék el 

tanítványaikkal, hogy kulturális hátterük nem leküzdhetetlen probléma.  Azonkívül  tegyék 

világossá, hogy tisztelik és értékelik minden tanuló erősségét. Ez elengedhetetlenül szükséges 

a pozitív énképhez, a sikerre való motiváltsághoz. Mindezeket szolgálják azok a törekvések, 

amelyek a „Jót s jól” programelemben realizálódnak.  A „Jót s jól” programelem kategorizálja 

a különböző feladatokat, munkaszerepeket, tanulási területeket, majd  ezekről osztályokhoz 

és egyes tanulóhoz kötötten  negyedévente egyfajta „leltárt” készít  jó cselekedetek címen: 

aktív szerepvállalás a közéleti munkában (diákönkormányzati feladatvállalás: különböző 

helyi bajnokságok szereplője, szervezője, kommunikátora; újságszerkesztő, újságíró, 

rendezvényszervező), műveltségre törekvés (pl. versenyre való felkészülés, előadás tartása, 

tananyagon túlmutató érdeklődés valamely terület iránt), tanulási fegyelem, 

munkafegyelem (példamutató tanórai magatartás, tiszteletadás felnőttnek, társnak, 

megbízható feladattartás), a munkavégzéshez és a környezethez való pozitív viszonyulás (az 

iskola tereinek dekorációs munkálatai, tisztaság őrzése, rendszeretet, környezettudatosság). 

A már tradicionális iskolai programjaink (ALKOTÓI NAPOK, KARÁCSONYI PROJEKT, 

KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA, MŰVÉSZETI BEMUTATÓ, a 

diákönkormányzat szervezte MIKULÁSJÁRÁS, FARSANG, ANYÁK NAPJA) mellett egy új 

hagyományt szeretnénk megteremteni, mégpedig a Környezet- és egészségvédelmi hét 

beemelését. Idén először próbálkoztunk ezzel, egyértelműsítve azt a felfogásunkat, hogy az 

iskolának aktívabb szerepet kell vállalni a gyermekek környezeti neveléséért, egészségük 

óvásáért, a környezettudatos szemléletéért.  

Az alábbi írás a fenntartó tankerület rövid beszámolóját tartalmazza az iskolafelújítási 
projekt megvalósulásáról. 

EFOP-4.1.3-17-2017-00453 

Zalabéri Iskola - Tanulást segítő 
tereinek kialakítása 

Projekt összeg: 88 000 000 Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
Megvalósítási időszak: 2017.10.01 - 2018.10.30 
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ mint pályázó, az üzemeltetésében lévő Zalabéri 
Általános Iskola részleges korszerűsítését és új eszközök beszerzésével az oktatás 
korszerűsítését tűzte ki célul az EFOP-4.1.3-17-2017-00453 kódszámú pályázat keretében. A 
pályázat során a következő kiemelt célokat helyezzük előtérbe: 

 az épületek infrastrukturális felkészítése az új funkciókra 

 a neveléséhez-oktatásához szükséges korszerű tárgyi feltételek biztosítása 
Projekt műszaki tartalmának leírása: 
Épületek ismertetése 

Iskola épülete 

A projekt két épület részleges korszerűsítését tartalmazza. A két épület egy ingatlanon 
található. Az egyik az iskola – földszint+emelet, magastetős épület. Az iskola 1960-as években 
épült. Az épület kisméretű tégla falazattal készült, a födémek szerkezet vasbeton gerenda és 
béléselem. A nyílászárók korszerű, műanyag ablakok, régi fa szerkezetű ajtók. Az épülete 
tetőhéjalása égetett kerámia cserép. 

Művelődési ház – tornaterem 

A másik a művelődési ház épülete, ami önmagában is több kisebb épületrészből áll 
(pince+földszint, magastetős), lapostetős nyaktaggal összekötve. A művelődési ház egyik 
része a tornaterem. A művelődési ház épületei több ütemben épültek, a legrégebbi az 1950-
es években, a legújabb a ’80-as években (tornaterem és lapostetős nyaktag). Az 
épületszerkezetek a kornak megfelelő anyagokból és technológiákkal készült. A régebbi 
épületek kisméretű tégla falazattal, míg az újabbak falazóblokkból készültek. A födémek 
szerkezet vasbeton gerenda és béléselem. A nyílászárók anyagfelhasználása és szerkezeti 
kialakítása is vegyes. Fa, kapcsolt gerébtokos ablak, dupla üvegezésű fa nyílászáró szerkezet, 
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acél-alumínium szerkezetű nyílászárók is megtalálhatóak az épületen. Az épülete tetőhéjalása 
a magastetős részeken égetett kerámia cserép, a lapostetős részen bitumenes lemez. 

Elkészült korszerűsítési munkák: 

1. Iskolaépület tetőfelújítás: a szétfagyott tető cserépfedésének eltávolítása, a 
behajlott, elöregedett szarufák, elkorhadt tetőlécezés eltávolítása a belső 
deszkaburkolatig. Az agyag tetőcserép téglavörös színben kerül felrakásra. 

2. Tornaterem tetőfelújítás: a tető cserépfedése szétfagyott, a tetőlécezés korhad, 
behajlott a szarufák között, ezért a tető beázott. Adott szakasz feltárása, áttekintése 
után a kivitelező a felújítandó tartóelemeket átnézi, a műszaki leírásnak megfelelően 
javítotja/cseréli a problémás helyeket. Az agyag tetőcserép téglavörös színben kerül 
felrakásra. 

3. Tornaterem padlóburkolat cseréje: A tornaórához szükséges sporteszközök a 
munkálatok megkezdése előtt leszerelésre kerülnek (pl.: bordásfal, stb.). A 
tetőbeázás miatt a tornaterem parketta burkolata is károsodott, felpúposodott, 
széttöredezett, ezért betonozással lesz kipótolva. A hibák kijavítása után az aljzatra 
pvc sportpadló kerül lerakásra. 

4. Emellett a minőségi oktatás kialakításának támogatásához az elavult eszközök 
cseréjét helyeztük előtérbe, megalapozva a korszerűbb tanulási feltételeket, a 
tanulás eredményességét. 

Projekt közvetlen célja: 

A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország 
területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, 
értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos 
helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos 
képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen. 

A projekt elvárt eredményei: 

 az épület költséghatékonyabb működtetése, 

 az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a gyermekek egészséges testi-lelki 
fejlődését és a méltányos nevelési körülmények kialakítását szolgálja. 

További információ: Kajári Attila tankerületi Igazgató 
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u 38. 
 
 

„ Mentsd Meg Magad és a Földet! ” 
 

Környezet- és egészségvédelmi projekt az 

iskolánkban 
Programösszefoglaló 

 

Intézményünk környezettudatos nevelésén belül indítottuk el a „Mentsd meg magad 

és a Földet” című projektet. Projektünk célja diákjaink környezettudatos szemléletének 

formálása, amelyben hangsúlyozott szerepet kap az egészségi állapotunk javítása, őrzése 

mellett a sérült embertársaink elfogadása, valamint a Földünk ökológiai szemléletű óvása. 

A következő részprogramok, feladatok valósultak meg a projekten belüli: 

Mozdulj az egészségedért! 

Veszélyben az egészségünk! Mentsd meg magad, mozdulj meg! Fuss egy kört a pályán, végezz 

5 darab fekvőtámaszt és guggolj tízet. Hány napon át, mennyi mozgást vagy képes megtenni 

az egészségedért? A teljesítményedet a mozdulj meg lapodon felírjuk. Őrizd meg a lapod, 

mert a vetélkedőn pontokat kapsz a teljesítményedért! 

Demonstráció a Föld védelméért 

Tudjuk, hogy szennyezzük a levegőt, a vizet, a földet. Veszélyben a FÖLDÜNK! 

Demonstráljatok jelszavakkal, beszédekkel, plakátokkal, transzparensekkel a bolygónk 

megmentése érdekében. A tüntetést pontozzuk, és a létrejött plakátokat, transzparenseket 

felhasználhatod a vetélkedőn! 

 

Találkozás mozgássérültekkel 

Nap mint nap találkozhatunk mozgássérültekkel. Hogy élnek ők? Milyen problémákkal 

küzdenek a mindennapokban? Képesek-e teljes életet élni, pl.: sportolni? Miként tudunk 

nekik segítséget adni, ha találkozunk velük? E kérdések megválaszolásához érkeznek hozzánk 

a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete szervezettől mozgássérültek, akikkel lehet 

beszélgetni, bemutatják videofilmen az életüket, ki lehet próbálni például a csörgőlabdát, 

amivel sportolnak stb. 

 

Hulladékgyűjtés a faluban 

Tisztítsuk meg környezetünket! Tartsd tisztán, szépítsd az osztálytermed, szedjél szemetet! 

Készíts fényképet a szemetes helyről a szemétszedés előtt, a szemétszedés után; és arról, 

hogy milyen meghökkentő, veszélyes szennyező anyagot találtál. (Minden csoport - egy 

térkép alapján- a falu egy-egy szakaszán szedi össze a mások által eldobált és a környezetet 

csúfító, szennyező szemetet). A fényképekből készített ppt anyagot a vetélkedőn pontozzuk. 
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Egészségfejlesztési program 

Tudjuk, hogy az egészségünk nagy érték, amelyet őrizni és fejlesztenünk kell annak 

érdekében, hogy kevésbé legyünk betegek és arányosan fejlődjön testünk. Ennek érdekében 

érkeznek hozzánk a Zalaszentgróti Egészségfejlesztési Iroda munkatársai, akik a dohányzás, 

baleset megelőzés, egészséges életmód témákkal kapcsolatosan tartanak foglalkozásokat. Ha 

aktívan veszel részt a foglalkozásokon, akkor sok mindent megtanulhatsz arról, hogyan 

fejleszd egészségedet. 

 

Látogatás a ZALAISPA helyszínén 

Egyre többet hallunk a szemét, a hulladéktárolás problémájáról. A településünk határában 

működik a ZALAISPA telep, ahol szelektív hulladékkezelést és szeméttárolást végeznek a 

környezetvédelem érdekében. Figyeld meg a munkafolyamatokat és a munkagépeket, 

amelyekkel hasznosíthatóvá teszik a szemetünket. A látottakat fel tudod használni a 

vetélkedőn. 

Vetélkedő 

A fenti programot vetélkedővel zárjuk, ahol kérdőívek, tesztlapok és egyéb feladatok 

megoldását tervezzük. Úgy véljük, ezek megoldása segít elmélyíteni a projekten belül 

megismerteket.  

A projekt megvalósulását eredményesnek tekinthetjük, hiszen a diákjaink pozitívan 

viszonyultak a feladatokhoz, a mozgáshoz, a mozgássérültekhez, a hulladékgyűjtéshez, az 

egészségfejlesztési programhoz, a ZALAISPA telephelyhez, a vetélkedőhöz.  

ÍGY MINDENKI NYERTES!  

Folytatásként szeptemberben elindítjuk a szelektív hulladékgyűjtést és az Öko-osztály cím 

pályázatot az iskolánkban. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Pánczél Emili 6. osztály 

A projekt képekben 

A ZALAISPA TELEPHELYÉN 

 

HULLADÉKGYŰJTÉS A FALUBAN 
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DEMONSTRÁCIÓ A FÖLD VÉDELMÉÉRT 

 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 
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Péter Pál Péter, a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti 

Központ munkatársának köszönjük, hogy felajánlotta ezt a lehetőséget, majd 

megszervezte a foglalkozást. 

 

 

Kutatásalapú tanításunk újabb 

elismerése 
- Kiss Albert - 

A KGYTK Tehetségsegítő Tanács újra elismerte intézményünk tehetséggondozását a 

KGYTK Referenciaintézményi Hálózat IV. Országos Konferenciáján Százhalombattán, 2019. 

június 06-án. A konferencia a „KGYTK érvényesülése és további lehetőségei a 

referenciaintézményekben” címben rejlő tartalomra fókuszált.  

A rendezvény plenáris előadásainak témája volt a tudománypedagógia megjelenése a magyar 

közoktatásban – kisiskolás kortól a MATEHETSZ-ig. A Tanács felkérésére neves intézmények 

előadói mellett a referenciaintézmények (köztük iskolánk) képviselői és a kutató diákok is 

tartottak előadásokat. Ízelítő az előadások címeiből: 

- Dr. Horváthné dr. Hideg Anikó, intézményvezető: Tehetséggondozás: a forrástól a 

torkolatig 

- Sárközi Márta, Érdi Tankerületi Központ igazgatója: Tehetséggondozás az Érdi 

Tankerületi Központ intézményeiben 

- Bencéné Dr. Fekete Andrea egyetemi docens (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 

oktatási dékánhelyettes): Az ifjú kutatók első lépései, Dunántúli Mandulafa 

- tanulók előadásai Mandulafa 2019 

- Kiss Albert (KGYTK TT elnöke): Tudománypedagógia az általános iskolában 

- tanulók előadásai a XIX. KGYTK országos döntőjéből (Budapest és környéke 

regionális fordulón elhangzott előadások közül) 

- Lekka Ákos (Kutató Diákok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke): KutDiák, ahol 

megtalálod a helyed 

- Fodor Erika (KUTOSZ tiszteletbeli elnök): Mi a KUTOSZ, és miért jó oda tartozni? 

(Avagy, gondozhat-e sikerrel tehetséget egy frusztrált tanár?) 

- Domján Gabriella (MATEHETSZ alprojekt-vezető): Új lehetőség a fiataloknak – A 

tutorhálózat rövid bemutatása 

A KGYTK Tehetségsegítő Tanács elismerte a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

tehetségsegítő pedagógusokat az ország különböző területeiről. Ezen a konferencián Tanainé 

Szeghy Rita munkáját jutalmazták KGYTK Mester és Tanítványa Díjjal. Így a tantestületünknek 

már három tagja rendelkezik ezzel a díjjal, az intézményünk referenciaintézményi címe 

mellett.  

TALÁLKOZÁS MOZGÁSSÉRÜLTEKKEL 
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Ezek az elismerések és diákjaink országos eredményei jelzik, hogy a kutatásalapú 

tanításra épülő KGYTK-s tehetséggondozásunk előkelő helyet foglal el a 

tudománypedagógiát művelő magyar intézmények sorában. 

Tanítványaink helyezései a KGYTK komplex tanulmányi verseny országos döntőn: 

- III. helyezés, Veiger Ákos: Valós elemek egy elektronikus kalandjátékban 

- II. helyezés, Szabó Roland – Zsuppán Zsombor (5.o.): Növények színanyagainak 

vizsgálata  

- V. helyezés, Bogdán Barbara (6.o.): A cyberbullying vizsgálata a zalaszentgróti 

kistérségben 

- VIII. helyezés, Csiszár Viktória: Szabadidős tevékenységek vizsgálata a Zalabéri 

Általános Iskola 3-6. osztályos tanulóinak körében 

- IX. helyezés, Léber Kiara (6.o.): A tájkép története 

- III. helyezés, Szeidli Katinka (8.o.): Ady Endre és Brüll Adél szerelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                              Halak Tamás 4. osztály 

 

 

A MŰVÉSZETI BEMUTATÓ KÉPEI 

2019. június 5-én megrendezett művészeti bemutató több mint két évtizedes múltra 

tekint vissza. Az idei - hasonlóan a korábbi évekhez - felvonultatta mindazokat a 

szakköri, tehetséggondozó és szabadidős foglalkozások „megkomponált termékeit”, 

amelyek egy-egy tanév munkáját prezentálják.  

A bemutató közönsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halászi táncok (1-8.osztályos néptáncszakkörösök) 
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Színjáték – Bolondos királyság, királyi bolondság – az 5. osztály előadásában 
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Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? című versét szavalja Szeidli Katinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anima Christi – az énekkarosok néhány fős csoportja énekel 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mumus – a 3. osztályosok bábjátéka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liszt F.: Hajnalozó; Szól az édes madárdal; Német paraszttánc – a 

furulyaszakkörösök produkciója 
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Énekkar: Elhajóznék (1-8. osztály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néptánc: Somogyi táncok (5-8. osztály) 

 

 

 

Galéria a festészet tanszakosaink alkotásaiból 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Művészeti bemutató utáni fogadáson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Művészeti bemutató programunk a Nemzeti Tehetségprogram által 

meghirdetett „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó 

programok” (NTP-MŰV-18-0136) elnevezésű pályázat támogatásával 

valósult meg. 



12 
 

VERSENYEREDMÉNYEK 
 
Országos képzőművészeti pályázatok  
Halak Evelin 7. osztályos tanuló 

1. A „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat keretében meghirdetett „Ott 
lobog a trikolor, éljen a honvéd!” című pályázat - 3. helyezés  
 

2. „Utazás a tiszta levegő felé” című pályázat - Nemzeti Népegészségügyi Központ – 
különdíj 
 

Takács Réka 6. osztályos tanuló 
„9+9, bent és kint” című pályázat - Várva Várt Alapítvány – 1. helyezés 
 
Versmondás 
Pop Art versmondó verseny Zalaszentgrót 
1. helyezés Szeidli Katinka 8. osztály 
különdíj Tóth Csenge 5. osztály 
  Bogdán Barbara 6. osztály 
  Léber Kiara 6. osztály 
 
Népdaléneklés 
Megyei népdalverseny Gyenesdiás 
Szóló ének  
Farkas Adrienn  2. osztály  ezüst minősítés 
Takács Luca  2. osztály arany minősítés 
Csécs Csenge  3. osztály arany minősítés 
Puklics Blanka  3. osztály kiemelt arany minősítés 
 
Csoportos ének 
Kisbokréta Énekegyüttes    ezüst minősítés 
(Molnár Viola, Farkas Adrienn, Szilasi Emília, Takács Luca, Csécs Csenge, Horváth Anna, Kis 
Anna Réka, Puklics Blanka, Légler Amira, Vitéz Andrea) 
Bokréta Énekegyüttes   arany minősítés 
(Bognár Brigitta, Hujber Lili, Léber Kiara, Németh Amira, Halak Evelin, Szeidli Katinka) 
 
 
 
 
 
 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 
Országos döntő Budapest 
Veiger Ákos     3. osztályos  6. helyezés 
Szabó Roland – Zsuppán Zsombor   5. osztályosok  2. helyezés 
Bogdán Barbara    6. osztályos  5. helyezés 
Csiszár Viktória    6. osztályos  8. helyezés 
Léber Kiara    6. osztályos  9. helyezés 
Szeidli Katinka     8. osztályos  3. helyezés 
 
Regionális forduló Zalabér 
Csécs Csenge – Puklics Blanka  3. osztályosok  3. helyezés 
Veiger Ákos    3. osztályos  2. helyezés 

Nyári Viktor    4. osztályos  3. helyezés 

Dézsi Márton    4. osztályos  3. helyezés 

Halak Tamás    4. osztályos  3. helyezés 

Fazekas Arnold – Molnár Patrik  5. osztályosok  3. helyezés 

Szabó Petra – Tóth Csenge  5. osztályosok  3. helyezés 

Szabó Roland – Zsuppán Zsombor  5. osztályosok  2. helyezés 

Bogdán Barbara    6. osztályos  1. helyezés 

Csiszár Viktória    6. osztályos  1. helyezés 

Hosszu Dorina    6. osztályos  3. helyezés 

Léber Kiara    6. osztályos  1. helyezés 

Ekler Dániel    7. osztályos  3. helyezés 

Szeidli Katinka    8. osztályos  1. helyezés 
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Takács Réka 6. osztály 

Tisztelt Pedagógusok, Szülők! Kedves Gyerekek!  

„Egy szép szeptemberi reggelen - mint Jörgensen írja egyik mélyértelmű példabeszédében - a 
levegő telve volt lengén úszó, finom pókhálószálakkal. Az egyik fonál fennakadt egy magas fa 
tetején s az apró légi utas, egy kis pók, átlépett fehér hajócskájából a lomb szilárdabb talajára. 
Azonnal új fonalat bocsájtott ki magából, végét hozzáerősítette a fa csúcsához s azután a 
hosszú száIon leereszkedett egészen a fa tövéig. Ott terebélyes bokorra akadt s rögtön 
munkába is fogott: hálót kezdett szőni. A hosszú szálhoz, amelyen lejött, hozzákötötte a háló 
felső csücskét, a többi sarkát pedig a bokor ágaihoz erősítette. Nagyszerű háló lett a munka 
eredménye, kitűnően ment vele a légyfogás. Hanem pár nap mulva már nem tartotta elég 
nagynak a hálót s kezdte minden irányban nagvobbítani. Hála a fölfelé vezető erős szálnak, ez 
is jól sikerült. Míkor az őszi hajnalok csillogó harmatgyöngyei elborították a nagy hálót, olyan 
volt az, mintha gyönggyel átszőtt fátyol csillogna a bágyadt napsugárban. A pók büszke is volt 
művére. Napról-napra jobban hízott. Pocakot eresztett. Talán már el sem hitte volna, mily 
rongyosan, kiéhezve érkezett ősz elején a fának tetejére ...  
Egy reggel azonban nagyon rossz kedvvel ébredt fel. Amúgy is ködös idő volt, légynek se híre: 
se hamva, - mit csináljon ilyen szörnyen unalmas őszi napon? «Legalább egy kis körutat teszek 
a hálóban, - gondolta végre; megnézem, nincs-e valahol javítani való rajta? Végig is vizsgált 
minden fonalat, hogy jól van-e megerősítve. Hibát ugyan sehol sem talált, de kiállhatatlan 
rossz kedve azért egyre fokozódott. Amint így járkált duzzogva, hát a háló legfelső csücskén 
egyszer csak egy hosszú fonálra akadt, amelyről nem tudta megállapítani, hogy miféle fonál 
az. A többiről tudta: ez ide megy, ennek a letört ágnak végéhez; amaz oda, a tövishez. A pók 
ismert minden ágacskát s fonalat; de, hogy ez az egy szál mit keres itt? S még hozzá egész 
érthetetlenül fölfelé megy, egyszerűen föl a levegőbe! Mi lehet ez? A pók fölágaskodott hátsó 
lábára és sok szemével fölfelé tekintgetett. Hiába! Ennek a szálnak nincs vége! Akárhogy nézi, 
ez a szál a felhőkbe nyúlik! Minél tovább erőlködött a pók a rejtély megoldásán, annál 
dühösebbé lett. Hogy mire való az a fölfelé futó fonál? Persze az örökös légylakmározásban 

már rég elfelejtette, hogy egy szeptemberi napon ő maga is ezen a fonálon szállott le. Arra 
sem emlékezett már, hogy mily hasznára volt ez a szál, mikor a hálóját fonta s 
megnagyobbította. Mindezt rég elfelejtette. Csak annyit látott, hogy itt fölfelé megy egy 
haszontalan, célnélküli fonál, amelynek semmi haszna, mert a puszta levegőben lóg. - El veled! 
- kiáltotta végre egészen megdühösödve s egyetlen harapással kettészelte a fonalat. A háló 
abban a pillanatban összeomlott.. . és amikor a pók magához tért, bénultan feküdt a földön a 
tüskebokor alján s a gyöngyös-ezüstösen művészi háló roncsa, mint nedves rongyfoszlány 
csavarodott köréje. Koldus csavargóvá szegényedett a ködös napon, egyetlen szempillantás 
alatt megsemmisült minden munkája, mert nem értette meg a fölfelé vezető fonál hasznát.”  
Az ember lelkét is összeköti egy fölfelé vezető fonál az Istennel.  
Ez a fonál a keresztény vallás. Aki elvágja ezt a fonalat, úgy jár, mint a fenti pók, aki gondosan 
ápolja, harmonikus földi életének támaszát s örök boldogságának biztosítékát leli meg benne. 
Ezen hitismeretek megszerzésére lehetőség van a zalabéri iskolában is. Fontos, hogy hit- és 

erkölcstanra járjanak gyermekeink. Az etika és a hit- és erkölcstan között átjárás nincs.    

Elsőáldozó és bérmálkozó csak az lehet, aki hit- és erkölcstan órára jár. 

A 2019-20-as tanév végén lesznek bérmálkozók azok a leendő hetedik és nyolcadikosok, akik 

rendszeresen járnak szentmisére, és a jövő tanév végén sikeres vizsgát tesznek. 

Miért rohanok ennyire előre az időben, hiszen még csak most kezdődik a szünet. Sok diák nem 

tudja, mit kezdjen azzal a szabadidővel, amire annyira áhítozott. A szabadidőt, a nyári 

szünetet elsősorban pihenésre kell használni, de nem bűn az, ha kezünkbe veszünk egy-egy 

könyvet, esetleg a hittankönyvünket, a Szentírást, vagy rákattitunk egyházi honlapokra. 

Fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk ne szakadjon meg, ebben nem lehet szünetet tartani, 

úgy, ahogy komoly emberi kapcsolatainkban sem. Nyáron is fontos a szentmisén való 

részvétel, a találkozás Jézussal és egymással. 

Minden pedagógusnak, gyermekeknek és szüleiknek testi-lelki felüdülést kívánok! 

                        Ferenc atya 
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Kedves olvasó! 
A 2018-2019-es tanév lezárásaként eme lap hasábjain szeretnék tájékoztatást adni a szülői 

munkaközösségi küldöttek e tanév folyamán végzett munkájáról. 

Mint minden évben, így idén is kiemelten támogattuk a tehetséges diákjainkat, akiket minden 

versenyük, megmérettetésük után jutalomban részesítettünk. 

Diákjainkhoz idén is eljött a Mikulás, aki mindenkit megajándékozott.    

Szerepet vállaltunk iskolánk új tantermének, a természettudományi teremnek a 

létrehozásában. Ebben a munkában mind fizikailag, mind anyagilag részt vettünk: falat 

bontottunk, egy másik csapat gipszkarton-falat húzott fel, de csempéztünk és a 

munkaközösség által vásárolt linóleum padlót is leterítettük. 

 A tanév végéhez közeledve hozzájárultunk diákjaink budapesti kirándulásához, amelyen 

gyermekeink sok új tudással is gazdagodtak, és egy remek hangulatú, élményekben gazdag 

napot tölthettek együtt. 

A tanév lezárásaként az elmúlt évekhez hasonlóan támogatjuk az év végi jutalmazást is.  

Sajnos két rendezvényünk elmaradt, egyrészt az elmúlt években nagy sikerrel megrendezett 

jótékonysági bál, melynek az iskolánk körül történt átalakítás, felújítás miatt nem találtunk 

helyszínt. A másik az év végi családi nap, amely érdeklődés hiányában maradt el. 

Soraim zárásaként szeretném megköszönni az osztályok küldötteinek, valamint minden más 

szülőnek, nagyszülőnek a segítségét, aki bármely formában hozzájárult a tanév munkájához.  

Léber Attila, a Szülői Munkaközösség elnöke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves búcsúzó nyolcadik osztály! 

Amint a fénykép is tanúsítja, inkább egy kiscsoport voltatok, hiszen a 8. évfolyam 

végére már csak négyen maradtatok, s négyen köszöntök el az itteni általános 

iskolától. Sajnáltuk azokat, akik időközben másik intézménybe iratkoztak, de 

leginkább azokat, akik egyéb okok miatt maradtak el tőletek. 

 Kedves Búcsúzók! Erősödjetek testben és lélekben, éljétek az életeteket „ember 

módra”, ne ártsatok, inkább segítsetek másoknak és önmagatoknak, mert „nincs 

nagyobb bűn és hiúbb kísérlet, mint többet vagy mást akarni, mint amit Isten kíván 

tőlünk”. (Márai S.) 

Jó utat mindannyiótoknak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


