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Hírek, információk az iskola életéből 

 

A tanévkezdésre még erősen rányomta a 

bélyegét a pandémia miatti korlátozás, de szerencsére a 

második félévtől szépen lassan lazult a járványügyi szigor, 

egyre több lehetőségünk volt visszatérni a megszokott 

iskolai élethez. Míg például a karácsonyt csak szűk 

körben, az iskolán belül ünnepelhettük, az Alkotói 

napokra csak írásos munkák készültek, a Kutató Gyerekek 

Tudományos Konferenciája pedig online került 

megrendezésre, addig anyák napja alkalmából már az 

iskolai falain belül köszönthették diákjaink az 

édesanyákat, nagymamákat. Az újrakezdés senkinek sem 

volt könnyű, de hisszük, hogy a hagyományaink vannak 

olyan mélyek, hogy a régi pezsgés jövőre visszatérhet. 

Szép példa erre –az idén ugyan a megszokottnál 

kisebb volumenű- de színvonalas Művészeti bemutató. 

Tanulóink és felkészítőik izgalommal várták, hogy 

lehetőségük legyen újra színpadra lépni, sok olyan előadó 

is volt, akiknek ez volt az első alkalom. 

Az Esély és ösztönzés programunk Jót s jól 

elemének működtetése során –amennyire  a járványügyi korlátozás lehetővé tette - arra törekednek a 

pedagógusok, hogy minden tanuló lehetőséget kapjon a tudásának, a rátermettségének vagy az 

ügyességének prezentálására. A második félévben a diákönkormányzati tevékenység során 

megmutatkozhat az aktív szerepvállalás a közéleti munkában, az intézményi programok tanulók általi 

szervezése, az azokon való részvétel; a műveltségre való törekvés versenyekre való felkészülésben.  

Az intézmény működtetése szempontjából jelentős változás volt ebben a tanévben, hogy a 

festészet tanszak működtetését telephelyként láttuk el. Ennek ellenére a képzés tartalmilag nem 

változott, a művészeti iskolás tanulók talán csak annyit tapasztaltak, hogy a bizonyítványukat a 

Zalaszentgróti Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola állította ki. A következő tanévtől a művészeti 

nevelés kínálata zenetanulással bővül, a tanulók helyben részesülhetnek alapfokú zeneművészeti 

oktatásban.  

 

- Pályázatok - 

 

A tanév során pályázatokat készítettek az iskola pedagógusai az alábbi témákban. 

A Nemzeti Tehetségprogram által meghirdetett „Innovatív tanulási környezet kialakítása és 

komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” elnevezésű (NTP-INNOV-22) pályázaton 

1.360.000 Ft támogatásban részesült az intézményünk által beadott Esély és ösztönzés komplex 

tehetségsegítő műhely működtetése című program. A projektet a jövő tanévben fogjuk megvalósítani. 

A bevont tanulók (3-7.osztályosok) az alábbi csoportos műhelyfoglalkozásokon vesznek majd részt: 

Bogdán Péter 3. osztály 



 

Kreatív műhely; M(i)ért pont érték műhely, Tudományos diákköri műhely. Ezen három műhely 

együttműködése során érvényesül a komplex tehetségsegítő programunk, amely tanórán kívül, nem 

tantárgyi keretek közt fejleszti a térbeli-vizuális, az inter- és intraperszonális tehetségterületeket a 

tárgyiasult alkotások létrehozása, prezentációja közben.  Emellett a diákok egynapos kirándulását 

részben e keretből támogatjuk majd. 

 

Szeptember 20-22. között táborozáson - Őszi Ottalvós Osztálykiránduláson - vehetett részt 

iskolánk 26 negyedik-nyolcadik osztályos diákja 3 pedagógus kíséretében Zánkán, az Erzsébet-

táborban. Az utazást szülői támogatással oldottuk meg, amit ezúton is köszönünk. A három nap során 

számos program várt a táborozókra: balatoni sétahajózás, az Alma együttes és Berkes Olivér koncertje, 

disco, interaktív kincskereső játék, kalandpark, trambulinozás, a Hegyestű meghódítása, „lábfürdetés” 

a Balatonban. A hajnalig tartó beszélgetések, bolondozások, játékok, aminek a részleteiről a kísérő 

felnőtteknek fogalma sem lehet, szintén életre szóló élményekkel gazdagították tanulóinkat. 

A gyerekek és felnőttek nagy örömére sikeresen pályáztunk egy nyári táborozásra is az E-Tábor 

Plusz felületén. Július 24-29. között 34 diák és 4 kísérő utazhat Zánkára, ahol – reményeink szerint – 

még több izgalmas kalandban és balatoni fürdőzésben vehetnek részt tanulóink. 

Intézményünk második alkalommal nyújtott be sikeres pályázatot a Határtalanul programra, 

amelyet ebben a tanévben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdetett meg. 

Az öt napos kiránduláson 11 

hetedikes és 2 nyolcadikos tanuló vett 

részt, két kísérővel. Úticélként 

Romániát, Erdélyt választottuk: egészen 

pontosan a székely Sóvidéken 

barangoltunk. Szállásunk Felsősófalván 

volt, innen indultunk naponta 

kirándulni. Minden nap tartogatott 

különleges élményeket a csoport 

számára. Jártunk a parajdi sóbányában, 

tettünk egy hosszú sétát a Gyilkos-tónál, 

ámulva gyalogoltunk végig a Békás-

szoroson, megcsodáltuk Szovátán a 

Medve-tavat. Megismerkedtünk a „néhai” Bözödújfalu tragikus sorsával, bejártuk a Só-szorosban a 

tanösvényt – medvenyomok után kutatva és a domboldalban sót kóstolgatva átsétáltunk Szejkefürdőn 

a gyönyörűen faragott székelykapuk alatt. A Mini Erdély Parkban megnéztük Erdély legfontosabb 

történelmi épületeinek makettjeit. Korondon lovaskocsin szekereztünk, aztán meglátogattunk egy 

taplászt, aki taplógombából készít sapkákat, ajándéktárgyakat. Jártunk a Szalmakalap Múzeumban is, 

Kőrispatakán.  

Közös programokon vettünk részt a felsősófalvi iskola hetedikeseivel, az alsósófalvi 

gyerekekkel pedig ádáz focimeccseket vívtak a fiúk. A diákok között személyes kapcsolatok is 

kialakultak. Lehetetlen az összes benyomást, tapasztalatot felsorolni, azonban bizonyosak lehetünk 

abban, hogy mindenki gazdagodott ismeretekben, élményekben, érzelmekben egyaránt. 

 

Zalabér Község Önkormányzata 2019-ben pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program 

keretén belül a(z) Zala Termálvölgye Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-99-6-17 

kódszámú - Közösségfejlesztési kulcsprojektek című felhívásra. A program segítségével az 

Önkormányzat 2022 tavaszán a települési közösségi programok minőségi lebonyolításához szükséges, 

még hiányzó eszközöket szerzett be. A pályázat keretében 326 m2 ipari védőszőnyeg, illetve a hozzá 

szükséges csévélő és tároló eszköz került beszerzésre. Az iskola udvarán 4 db sporteszköz került 



 

telepítésre, melyek az iskolások és a falubeli gyerekek mozgásigényét elégítik ki. Saját súlyos, a 

függeszkedést és a mászást előtérbe helyező sport park épült. 

- Lázár Ervin program –  
 

Az idei tanévben folytatódott a Lázár Ervin-

program, amely minden 1-8. évfolyamon tanuló diák 

számára biztosította, hogy eljuthasson valamilyen 

kulturális intézménybe.  

Tanulóink az alábbi programokon vehettek részt.  

 

1. osztály: Griff Bábszínház: Az égig érő fa 

2. osztály: Ziránó Színház: Babszem Jankó 

3. és 5. osztály: Hevesi Sándor Színház: Békés 

Pál-Várkonyi Mátyás: A Félőlény 

4. és 7. osztály: Budapesti Filharmóniai Társaság: 

Magyarnak lenni.. 

6.   osztály: Fővárosi Nagycirkusz: Csillagtánc 

8.   osztály: Pesti Magyar Színház: Legyetek jók, 

ha tudtok és Göcseji Falumúzeum: Aki keres, talál 

 

 

 

Versenyeredmények 
 

Verseny/rendezvény Tanuló Eredmény Felkészítő pedagógus 

Koncz Dezső EGYMI Zalaszentgrót 
alapításának 70. évfordulója 
tiszteletére meghirdetett rajzpályázat 

Németh Asztrik 7. o. 
(AMI alapfok 5.) 

3. hely Cseh Németh László 

Aczél Gergő 4. o. 
(AMI alapfok 3.) 

különdíj Cseh Németh László 

Bogdán Péter 3. o. 
(AMI alapfok 3.) 

különdíj Cseh Németh László 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
Magyar Zászló és Címer rajzpályázata 
(Kárpát-Medencében meghirdetett 
verseny I. félév) 

Vitéz Andrea 7. o. 
(AMI alapfok 5.) 

különdíj Cseh Németh László 

Aczél Gergő 4. o. 
(AMI alapfok 3.) 

különdíj Cseh Németh László 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti 
Főosztály Szombathelyi Hívásfogadó 
Központja az Egységes Európai 
Segélyhívó Szám Napja alkalmából 
meghirdetett rajzpályázata 

Aczél Gergő 4. o. 
(AMI alapfok 3.) 

2. hely Cseh Németh László 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
Magyar Zászló és Címer rajzpályázata 
(Kárpát-Medencében meghirdetett 
verseny II. félév) 

Vitéz Andrea 7. o. 
(AMI alapfok 5.) 

különdíj Cseh Németh László 

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság alkotói 
pályázata 

Aczél Gergő 4. o.  
(AMI alapfok 3.) 

3. hely 
 

Cseh Németh László 

Kőrösi Csoma Sándor szövegértő 
megyei verseny 

Ható Mira 2. o. 9. hely Ács Klaudia 

Kolompár Leila 5. osztály 



 

 
 

Szeidli János 2. o. 13. hely Ács Klaudia 

Bogdán Péter 3. o. 15. hely Csiszárné Egyed Aliz 

Aczél Gergő 4. o. 13. hely Beledi Lívia 

Molnár Viola 4. o. 20. hely Beledi Lívia 

Szilasi Emília 5. o. 7. hely Dézsi Ágnes 

Takács Luca 5. o. 17. hely Dézsi Ágnes 

Puklics Blanka 6. o. 10. hely Szabóné Papp Angéla 

Dézsi Márton 7. o. 10. hely Dézsi Ágnes 

Halak Tamás 7. o. 16. hely Dézsi Ágnes 

Dézsi Panna 8. o. 11. hely Dézsi Ágnes 

Zsuppán Zsombor 8. o. 13. hely Dézsi Ágnes 

József Attila Megyei Versmondó 
Verseny 

Puklics Blanka 6. o. 10. hely Szabóné Papp Angéla 

Halak Tamás 7. o. 7. hely Dézsi Ágnes 

Tiszán innen – Dunán túl Országos 
népdaléneklési verseny XVIII. Szép 
Zalában születtem területi forduló 

Takács Luca 5. o.  arany 
minősítés 

Csiszárné Egyed Aliz 

Csécs Csenge 6. o. arany 
minősítés 

Csiszárné Egyed Aliz 

Puklics Blanka 6. o. arany 
minősítés 

Csiszárné Egyed Aliz 

Bokréta énekegyüttes: 
Takács Luca 5., Csécs 
Csenge 6., Horváth Anna 
6., Puklics Blanka 6. 

arany 
minősítés 

Csiszárné Egyed Aliz 

Tiszán innen – Dunán túl Országos 
népdaléneklési verseny XVIII. Szép 
Zalában születtem megyei forduló 

Csécs Csenge 6. o. arany 
minősítés, 
meghívás a 
Regionális 
Népdalgálára 

Csiszárné Egyed Aliz 

 Puklics Blanka 6. o. arany 
minősítés, 
meghívás a 
Regionális 
Népdalgálára 

Csiszárné Egyed Aliz 

 Bokréta énekegyüttes: 
Csécs Csenge, Horváth 
Anna, Puklics Blanka (6.) 

arany 
minősítés, 
meghívás a 
Regionális 
Népdalgálára 

Csiszárné Egyed Aliz 



 

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 

 

Az első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

Tanévnyitó: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra 

Pótvizsga: 2022. augusztus 26. (péntek) 8 óra 

Az első osztályosok fogadása: 2022. augusztus 26. (péntek) 9 óra (ismerkedés az iskolával, társaikkal, 

tanáraikkal) 

Tankönyvosztás: 2022. szeptember 1-jén, az első tanítási napon 

Éves buszbérletet a beiskolázási körzetünkbe tartozó – zalavégi - tanulóknak biztosít a Tankerületi 

Központ. 

 

 
Tanulóink tollából 

 

Színházi élményem 

 

Egy áprilisi napon, pontosan 13-án, szerdán az osztályom és én elmehettünk egy színházi 

előadásra Budapestre, a Pesti Magyar Színházba. Itt egy remek színdarabot, a Legyetek jók, ha tudtok 

címűt volt szerencsénk megtekinteni. 

Reggel 6 órakor a telefonom rezgésére ébredtem, mert szólt az ébresztő. Egyből felkeltem, és 

eszembe jutott, hogy színházba megyünk. Háromnegyed hétre kellett az iskolához menni. Amikor 

megérkezett mindenki, elindultunk a buszmegállóba, ahol a busz, amivel mentünk, fölvett volna 

minket. Miközben sétáltunk, már jött velünk szembe, így az út mellett állt meg, s ott szálltunk fel rá: az 

osztály és Rita néni. A busszal nem csak mi utaztunk, hanem a pókaszepetkiek és a zalaszentivániak is. 

Az idő nagyon jól telt, ugyanis beszélgettünk, barkóbáztunk és telefonoztunk. Útközben Pest felé 

egyszer álltunk meg, Siófokon, a Tesconál. 15-20 percet kaptunk arra, hogy elmenjünk mosdóba, 

esetleg vegyünk valamit. Az út hátralévő része is ugyanolyan szuperül telt, mint az első. A busz egy 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Kiadványunk hasábjain keresztül búcsúzunk azoktól a szülőktől, akik kitartó munkájukkal éveken át 

támogatták iskolánkat, idén azonban gyermekeik ballagnak az intézményünkből.  

Köszönjük Tóthné Kecskés Mariettának, Rezneki Évának, Szabó Katalinnak, Szabó Józsefnek, 

Zsuppán Melindának és Zsuppán Józsefnek, hogy minden alkalommal számíthattunk segítségükre.  

 

TÁMOGATÓINK 

Anti-Drill Alapítvány: karácsonyi ajándékozás. 

Szülői Munkaközösség: Alkotói napok jutalmazása, Mikulás napi ajándékozás, Kőrösi Csoma 

Sándor szövegértő megyei verseny nevezési díja, tanév végi jutalmazás. 

Zalabér Község Önkormányzata: karácsonyi ajándékozás, az iskolaudvar fejlesztése. 

Bugyborék Egyesület: kiránduláson vendéglátás. 

Takács Tamás, Szalontai István: karácsonyfa biztosítása és szállítása. 

 



 

megállóban rakott le minket, ahonnan kb. 5 percre volt az úticélunk. Már úgy 4 perce gyalogolhattunk, 

midőn elénk tárult a teátrum bejárata. 

Az épület homlokzatán látható a színház neve: Pesti Magyar Színház. Több bejárati ajtón 

keresztül érhető el az előtér. Nagyon sokan gyülekeztek ott, ami miatt egy picit várnunk kellett. Amikor 

beléptünk, egy szép és rendezett tér fogadott minket, nagyon sok várakozó nézővel. Két oldalról 

lehetett bemenni a nézőtérre. Mivel sokan voltunk, véleményem szerint majdnem minden helyet 

elfoglaltunk. Mi a 4. vagy 5. sorban ültünk, és egy szép nagy színpadot láttunk. 

Rövidesen bemondták, hogy 5 perc múlva kezdődik az előadás. Felhúzták a függönyt és egy 

gyönyörűen berendezett színpadot csodálhattunk meg. Egy templom volt a fő helyszín, amit egy 

asztallal, pár székkel és paddal rendeztek be. Mivel a Legyetek jók, ha tudtok című színdarab szegény, 

árva gyerekekről szól, akiknek Fülöp atya próbál segíteni, és együtt él velük egy templomban - több 

berendezési tárgyra nem is volt szükség. A darab közben – körülbelül a felénél - egy tíz perces szünetet 

tartottak. Mi nem mozdultunk a helyünkről, azért, hogy nem kelljen visszamászni. A darab végén 

vastapsot kaptak a színészek a közönségtől. 

Roli és én nem utaztunk haza a többiekkel, hanem apa nővérénél maradtunk Pesten. A 

találkozás igazán kalandosra sikerült, mert Szisza nem a Pesti Magyar Színházhoz jött értünk, hanem 

egy másik helyszínre, a többiekért viszont már megérkezett a busz. Végül Rita néni mentette meg a 

helyzetet: a busz lerakott minket az Erzsébet-híd egyik buszmegállójánál, ahol már várt ránk a 

nagynénénk. 

 Nagyon tetszett az a nap. Az út és az előadás is. Összességében, ha csak szavakkal kellene 

leírnom az élményt, akkor: klassz, izgalmas, jó hangulatú és kalandos volt a színházi móka.                                   

Írta: Szabó Petra 8. o. 

 

Őszi túra 

 

Október 13-án 09:30-kor elindultunk a buszokkal Tapolca felé. Két busszal mentünk: az egyikben 

a felsősök, a másikban az alsósok utaztak. Az út jól telt: gyönyörködtünk a tájban és beszélgettünk, 

hogy vajon milyen is lesz a hely, ahova megyünk. 

Kis idő múlva meg is érkeztünk Tapolcára, ahol osztályonként különböző feladatokat kellett 

megoldanunk. Először egy ligetbe érkeztünk, aztán kis séta után megnéztünk pár szobrot, később egy 

tónál kötöttünk ki. Majd a folyó mentén elértünk egy játszótérhez, ahol kicsit hülyéskedtünk, és 

bevártuk a többieket. Ezek után mentünk vissza a buszokhoz és már indultunk is a Szent György-hegyre, 

ahol először felsétáltunk a kezdő pontra. Ott összegyűltek a - már az iskolában - meghirdetett csapatok. 

Az én csapatomban volt a Csenge, a Viola, a Lacika, a Milán, a Csongi és az Alvin (a két megállíthatatlan 

erdőcirkáló), az Erik és Ádám bácsi. Mi voltunk az utolsó előtti csapat, úgyhogy várakoztunk, amíg sorra 

nem kerültünk. Sikerült már az első 20 méteren eltévednünk, de szerencsére megtaláltuk a felfelé 

vezető utat, ami iszonyatosan meredek, szűk és sziklás volt. Útközben lefotóztunk pár táblát, 



 

találkoztunk más csapatokkal és beszélgettünk. Nem is olyan sokára felértünk a hegytetőre, ahol 

gyönyörködtünk a panorámában. Később rájöttünk, hogy ez volt a túra könnyebbik része, a neheze 

csak most jött, ugyanis iszonyat meredek, csúszós és sziklás helyeken mentünk fel és le, miközben 

táblákat fotóztam és a kicsik táskáját cipeltem.                       

Írta: Pál-Rezneki Milán (8. osztály) 

 

Az önkéntességről 
 

Biztosan már mindenki hallotta azt a szót, hogy 

önkénteskedés, vagy régebbi nevén társadalmi munka.  

Miről is szól ez? Tudományosan megfogalmazva: „Az 

önkénteskedés mások által ki nem kényszerített, el nem rendelt, 

nem kötelező, kifejezetten személyes akaratból született, közvetlen 

anyagi haszonnal nem járó tevékenység mások számára, amelyért 

az önkéntes munkát végző személy nem vár ellenszolgáltatást, viszonzást.”  

Szinte biztos, hogy mindenki találkozott már ilyennel. Én korábban is sokat hallottam erről, mivel 

anyukám egy egyesületnél dolgozik, amely önkéntes programokat szervez, mint például a Learning 

Enterprises. Én akkor találkoztam először az önkéntességgel, amikor ennek a programnak a keretén 

belül hozzánk is érkezett egy önkéntes diák az USA-ból. Ebben a programban az amerikai diák is 

önkénteskedett, aki órákat adott a településen, illetve a fogadó családok, azaz mi is, akik az amerikai 

diákot elszállásolták, programot szerveztek neki. Pénzt senki nem kapott érte, de haszon volt minden 

résztvevő számára.  

Jelenleg is végzek önkéntes munkát a zalaszentgróti Szimat 

Állatvédő Egyesületnél. Ez úgy kezdődött, hogy tavaly szerettem 

volna egy kutyát, viszont a szüleim azt mondták, csak akkor lehet, 

ha 3 hónapot egy menhelyen önkénteskedek, és ha még mindig 

akarok kutyát, akkor megkapom. Három hónap letelte után úgy 

döntöttem, hogy saját kutyát nem is akarok, elég az önkénteskedés. 

Pont akkor került oda a jelenlegi kutyám, akit nagyon 

megkedveltem. Gyors átfontolás után örökbe is fogadtuk. Én azt 

ajánlom mindenkinek, hogy fogadjatok örökbe kutyát akár a 

szentgróti menhelyről, akár máshonnan is.  

Ezek után sem hagytam abba az önkénteskedést, mivel 

minden 2. vasárnap a gyepire járok. Például ennek a cikknek a 

megírásának a napján is voltam. Valószínűleg még egy jó ideig abba 

sem fogom hagyni, mert egyrészt hiányoznék a kutyáknak, másrészt 

pedig élvezem az ottani munkát, hogy segíthetek. Most kezdtem el 

a szimat.eu honlapot is csinálni, persze ezt is önkéntes munkában.  

Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy 2016. január 1. után az érettségi vizsgák 

megkezdésének felétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálat szociális, 

környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervetett keretek között folytatott, 

anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység. Tehát önkénteskedés! 

És önkéntesnek lenni jó!  

       Írta: Zsuppán Zsombor 8. osztály 



 

Kedvenc pillanataim 

 

Szeptember 20-án, hétfőn reggel indultunk Zánkára. Amikor odaértünk, elég sokat kellett 

várni, míg bemehettünk a szobákba. Mikor megkaptuk a kulcsokat, mindenki elfoglalt egy ágyat, és 

kipakoltunk. Az első nap nem volt sok program. Elmentünk ebédelni. Miután megebédeltünk, 

elindultunk a Balatonhoz sétálni. Majd este Berkes Olivér előadását hallgattuk meg, aki nagyon jól 

énekelt. 

Másnap kicsit fáradtan keltünk, mert elég későn feküdtünk le. Mivel nem tudtunk aludni, 

nekiálltunk hajnali 1-kor takarítani és játszani. Miután végre sikerült felkelni mindenkinek, elindultunk 

reggelizni. Ha jól emlékszem, reggeli után visszamentünk a szobákba. Dél körül elmentünk hajózni, ami 

nagyon tetszett, bár én kicsit féltem. Ezután meghallgattuk az Alma együttes koncertjét. Még aznap 

este elmentünk egy diszkóba, ami nagyon tetszett. Akkor már hamarabb elaludtunk, legalábbis én. 

Másnap reggel ki kellett pakolni a szobánkat. Utána reggeliztünk. Délelőtt elindultunk a 

Hegyestűre túrázni. Elég sokat kellett sétálni, de megérte, mert nagyon szép volt a táj. 

Igaz, csak 3 napot töltöttünk Zánkán, de nagyon élveztem és tetszettek a programok. Nem 

bántam meg, hogy elmentem. Remélem, lesz még ilyen lehetőségünk! 

 

Írta: Légler Amira (7. osztály) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Diákszem  

 
Bognár Brigitta Lilla 
Én Juhász Gyula szavaival búcsúzom:  
„Lehet, hogy gyenge még a hangunk, 
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, 
De indulunk: a szépet, a jót akarjuk 
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.” 
 
Dézsi Panna 
Búcsúzom az osztálytársaimtól, tanáraimtól, 
diáktársaimtól! Sok mindent köszönhetek ennek az 
iskolának. Hálás vagyok, hogy ilyen jó barátokat 
szereztem ez alatt a nyolc év alatt, akikkel jobbnál-jobb 
élményeket éltem át. Szerencsésnek érzem magam, hogy 
egy olyan osztályba kerültem, ahol jól kijöttünk 
egymással. Hiányozni fognak a diáktársaim és a tanáraim. 
 
„Úgy tűnik igaz, hogy amikor az ember azt akarja, hogy teljen az idő, hiába nézi az óráját, szinte állnak 
a mutatók. Amikor pedig azt szeretnénk, hogy kicsit még tovább tartson, csak épp hogy egy nagyon 
keveset kapjunk még valamiből, akkor elszállnak az órák.” 
(Leiner Laura) 
 
Fazekas Arnold 
Míg az iskola megáll,  
én addig haladok tovább. 
Gyerekkorom elszállt, 
s most nem tudom, hogyan tovább. 
Az itteni évek során  
sok boldog élmény megtalált. 
Tanáraim bölcsességét látva, 
kedvem támadt még egy kis tanulásra. 
 
Molnár Patrik 
Mit viszek magammal? 
E kérdésre sok minden lehet válasz. 
Lehetek én magam, de lehet más is. 
Lehetnek a barátok és a vágyak, 
de lehetnek az elvárások és a teljesítmények. 
Lehetnek a félelmeim, de lehetnek az élményeim is. 
És lehet, hogy mindez én vagyok?! 
 
Németh Mercédesz 
Hét éve, mikor 2015-ben ebbe az iskolába jöttem, nem gondoltam, hogy ilyen hamar eltelik az idő. 2. 
osztályosként nem volt könnyű dolgom, mert egy kialakult, összeszokott közösségbe érkeztem. 
Azonban a tanító néni és tanáraim kedves hangja, bátorítása, türelme sokat segített félelmeim 
leküzdésében. Köszönöm nekik és szüleimnek is a rám fordított időt és segítséget. 
 
 
 



 

Pál-Rezneki Milán 
Köszönöm ezt a nyolc évet tanáraimnak és diáktársaimnak. A sok kirándulást, a jó élményeket - és a 
rosszakat is. Igen, a rosszakat is, ugyanis ezek nélkül nem tudnánk átérezni, hogy mi az igazán jó. Ez 
alatt a nyolc év alatt nagyon sokat tanultam – és most nem csak a tananyagra gondolok. KÖSZÖNÖM! 
 
Szabó Petra 
Itt kezdtem az általános iskolás éveimet, és itt is fejezem be őket. Ebben a nyolc évben nagyon sokat 
tanultam, és számtalan élménnyel gazdagodtam. Hiányozni fognak azok a kalandok, amiket közösen 
megéltünk. Hiányozni fognak a tanárok, diáktársaim és az osztályom. Szerencsésnek mondhatom 
magam, hogy ilyen osztályba kerültem bele, és ennyire jól kijöttünk egymással. Köszönöm ennek az 
iskolának, hogy ennyire jó nyolc évet tölthettem itt. Szerencsét kívánok a jövőbeli nyolcadikasoknak. 
 
,,Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, 
most valóra válhat minden, ami szép. 
Az élet, a munka tárt karokkal vár, 
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.”  
Szabó Pál 
 
Szabó Roland 
Örülök, hogy vége az évnek! Köszönöm az itt töltött éveket a tanároknak és az osztálytársaimnak. 
Akadtak jó és rossz napok az iskolában, de többnyire jó napjaim voltak. 
 
„Amíg nem teszünk valamit azért, amit tanultunk, addig olyan, mintha meg sem tanultuk volna.” 
Zig Ziglar 
„Ha nem kapsz levegőt, akkor lélegezz.” 
Szabó Roland, Zsuppán Zsombor 
 
Tóth Csenge 
Köszönöm tanáraimnak a kitartást, a sok támogatást és persze a tanítást. Osztálytársaimmal az 
órákon (is) rengeteget nevettünk, számtalan jó emléket sikerült összegyűjtenünk, amiket magammal 
viszek. Hálás vagyok mindenkinek, aki ebben a 8 évben támogatott. Hamar eltelt ez az idő, és 
boldogan fogok visszagondolni mindenre, ami ebben az iskolában történt. 
 
„Mindig azt hittem, hogy az első napok voltak a legnehezebbek. Tévedtem. Az utolsók azok.” Leiner 
Laura 
 
Zsuppán Zsombor 
Amit én magammal viszek:  
a2 + b2 = c2!  
“Babits Mihàlytól a Mittudomén”-t,  
Jani bácsi dudorászásàt…  
Serdülőkorom 672 000 percét - (8 év * 175 nap * 8 óra * 60 perc), 
Norvégia határainak pontos meghatározását, 
“12 év rabszolgaság”-ból 8 évet, 
Észt - nem túl sokat - de az “lyól” van így! 
Szeretettel fogok emlékezni! 
 

 



 

Tanévzáráskor igazgatói és tantestületi dicséretben részesült 

tanulóink 

 

1. osztály 

 

Deák Levente kitűnő tanulmányi 

eredményéért, alapértékekhez való 

viszonyulásáért; 

Mikolás Lőrinc tanulmányi munkájáért. 

 

2. osztály 

 

Ható Mira kitűnő tanulmányi eredményéért, 

alapértékekhez való viszonyulásáért; 

Palkovics Réka kitűnő tanulmányi 

eredményéért, alapértékekhez való 

viszonyulásáért; 

Szeidli János  tanulmányi munkájáért; 

Szilasi Korina  alapértékekhez való 

viszonyulásáért; 

Cseh-Németh Csongor: műveltségre 

törekvéséért; 

Kolompár Ketrin Szamanta kiemelkedő 

szorgalmáért. 

 

3.  osztály 

 

Bogdán Péter művészeti tevékenységéért. 

 

4. osztály 

 

Aczél Gergő kitűnő tanulmányi eredményéért, 

kiemelkedő szorgalmáért, művészeti 

tevékenységéért. 

 

5. osztály 

 

Szilasi Emília tanulmányi munkájáért, 

alapértékekhez való viszonyulásáért; 
 

6. osztály 

 

Csécs Csenge: alapértékekhez való 

viszonyulásáért, művészeti tevékenységéért; 

Horváth Anna Jázmin: művészeti 

tevékenységéért; 

Puklics Blanka Ilona tanulmányi munkájáért, 

alapértékekhez való viszonyulásáért, művészeti 

tevékenységéért. 

Szépvölgyi Sámuel: művészeti 

tevékenységéért 

 

7.  osztály 

 

Dézsi Márton tanulmányi munkájáért, 

műveltségre törekvéséért; 

Halak Tamás tanulmányimunkájáért, 

műveltségre törekvéséért; 

Németh Asztrik művészeti tevékenységéért; 

Vitéz Andrea Anita művészeti 

tevékenységéért, kiemelkedő szorgalmáért. 

 

 

8. osztály 

 

Dézsi Panna több éven át tartó 

alapértékekhez való pozitív viszonyulásáéért; 

Szabó Petra több éven át tartó 

alapértékekhez való pozitív viszonyulásáéért és 

DÖK tevékenységéért, műveltségre 

törekvéséért; 

Zsuppán Zsombor több éven át DÖK 

tevékenységéért, műveltségre törekvéséért. 

Bakos Bence műveltségre törekvéséért. 

 

 

 

Az év diákjai 

Alsó tagozat: Aczél Gergő 4. osztályos tanuló 

Felső tagozat: Szabó Petra és Zsuppán Zsombor 8. osztályos tanulók 

 

 



 

 

Pillanatképek a tanévből 

 

 

 

 
Erdélyben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillanatkép: a Jót s jól program jutalmazása 



 

 

      

Dötkön jártunk 

 

 

 

                                Művészeti bemutató 

1Kiskarácsony 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Zalabéri Általános Iskola 

 

Felelős szerkesztő:  Ács Klaudia 

 

A kiadványt szerkesztette: Ács Klaudia 

 

Készült 100 példányban 


